
 

HOTĂRÂREA NR. _____      
 din __________________ 2022 

 

privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului maternal din 
cadrul  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 11736/18.10.2022 

 

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

Având în vedere adresa nr. 57576/05.10.2022 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Galaţi, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 11736/05.10.2022;  

Având în vedere Hotărârea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Galaţi nr. 16/03.10.2022; 

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

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

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

Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Muncii şi Justiţiei Sociale nr. 81/2019 
privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre 
maternale; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017, pentru aprobarea 
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi 
a structurii orientative de personal, cu modificările şi completările ulterioare;  
 Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b)  din 
Ordonanţa de Urgenţă 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 maternal din 
cadrul  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, conform anexei nr. 
1 parte integrantă din prezenta hotărâre. 
(2) Se aprobă Procedura privind admiterea în Centrul maternal, conform anexei nr. 2 parte 
integranta din prezenta hotărâre. 
(3) Se aprobă Procedura privind încetarea serviciilor în Centrul maternal, conform anexei nr. 3 
parte integranta din prezenta hotărâre. 
(4) Se aprobă Procedura privind identificarea, semnalarea şi soluţionarea cazurilor de abuz, 
neglijare, exploatare sau orice altă formă de violenţă, conform anexei nr. 4 parte integranta din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. La data prezentei îşi încetează aplicabilitatea Hotârârea Consiliului Judeţean 
Galaţi nr. 186/30.09.2019 privind aprobarea  Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
Centrului maternal din cadrul  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Galaţi. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi care răspunde de punerea în aplicare. 
 

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 maternal 

 
ART.1 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului 
social „Centrul Maternal” Galaţi, elaborat în vederea asigurării funcţionării acestuia cu 
respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor 
beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite, etc. 
(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi 
pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii 
legali/convenţionali, vizitatori. 
ART.2 (1) Serviciul social „Centrul Maternal”  cod serviciu social 8790 CR-MC-I, este înfiinţat şi 
administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galați 
acreditat conform Certificatului de acreditare Seria AF nr. 000685/2014. 
(2) Centrul maternal are o capacitate de maximum 5 cupluri mamă-copil şi/sau gravide iar 
sediul este în mun. Galaţi, str. Brailei nr.138 E, etaj 1. 
ART.3  Scopul serviciului social “Centrul Maternal” este ocrotirea mamei și a copilului, 
organizat pe model familial, a cărui misiune priveşte asigurarea protecţiei şi îngrijirii cuplului 
mamă - copil, precum şi a femeilor gravide aflate în situaţii de dificultate, într-un mediu apropiat 
de cel familial pe o perioadă determinată de maximum 2 ani. 
ART.4 (1) Serviciul social "Centrul Maternal " funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului 
general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, 
cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului. 
(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinului nr. 81/2019 privind aprobarea standardelor 
minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre maternale  
(3) Serviciul social menţionat mai sus a fost înfiinţat prin Hotărârea nr.185 din 29 mai 2002 a 
Consiliului Judeţean Galaţi. 
ART.5 (1) Serviciul social Centrul Maternal se organizează şi funcţionează cu respectarea 
principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi a 
principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia 
specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în 
materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile. 
(2) Obiectivele serviciului social Centrul maternal sunt: 
a) asigurarea găzduirii si îngrijirii pe o perioadă determinată de timp; 
b) programe educaționale (drepturi și responsabilități părintești, abilități parentale, puericultură, 
planificare familială, autogospodărire); 
c) consiliere și susținere psihologică; 
d) informare și susținere în identificarea unui loc de muncă, sau a unui curs de pregătire sau 
reconversie profesională; 
e) informare și susținere în demersuri administrative (obținerea actelor de identitate, 
certificatelor de naștere, drepturilor salariale sau prestații sociale)  ; 
f) reabilitarea legăturilor cuplului mama-copil, cu tatăl copilului sau cu familia de origine sau 
lărgită; 
g) servicii medicale preventive sau curative pentru mamă – copil; 
h) integrare/reintegrare familială și socio- profesională  
(3) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Centrului maternal 
sunt următoarele: 
a) principiu îngrijirii permanente în propria familie; 
b) principiul abordării comprehensive și multidimensionale a fiecărui caz in parte; 
c) principiul intervenției planificate; 
d) principiul parteneriatului mamei cu profesioniștii și cu comunitatea; 
e) principiul complexității serviciilor; 
f) principiul temporizării; 
g) principiul confidențialității; 
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ART.6 (1) Beneficiarii centrului rezidenţial maternal pot fi mame cu copii aflaţi în risc de 
separare de familie şi femei gravide aflate în situaţii de dificultate: 
a) mame singure cu copii/gravide care temporar nu au locuinţă şi/sau care se confruntă cu mari 
probleme financiare, profesionale şi relaţionale; 
b) mame cu copii/gravide provenind din familii marginalizate sau dezorganizate incapabile să le 
ofere vreun  fel de suport; 
c)  mame cu copii/gravide victime ale violenţei domestice; 
d)  cuplu mamă-copil inclus într-un program de restabilire a legăturii familiale, după ce copilul a 
avut o măsură de protecţie specială; 
e)  mame minore cu copii/gravide minore aflate în sistemul de protecţie specială a copilului. 
(2) Admiterea beneficiarilor / cuplurilor se face în baza dispoziției de admitere sau a  instituirii 
măsurii speciale privind plasamentul în regim de urgență emise de către Directorul General al 
DGASPC Galați, prin Hotărârea Comisiei pentru Protecția Copilului, sau prin Hotărârea 
Instanței de Judecată 
(3) Condiţii de încetare a serviciilor - la încetarea măsurii de protecție specială:  
a) Planul se servicii are drept obiectiv general re/integrarea familială, socială şi profesională a 
cuplului mamă–copil ocrotit în centrul maternal. În acest caz părăsirea serviciului social se face 
în baza dispoziţiei de încetare a ocrotirii dată de către Directorul General; 
b) În cazul în care cuplul mamă–copil nu poate fi re/integrat în familie, se pot identifica alte 
soluții ca măsură de protecție, pentru a servi interesul copilului, respectiv plasamentul la AMP 
sau plasament familial situaţie în care părăsirea centrului maternal se face în baza hotărârii 
Comisiei de protecţie a copilului sau a hotărârii judecătorești  
(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul maternal  au următoarele 
drepturi: 
a) Dreptul de a fi găzduită şi de a beneficia de serviciile centrului; 
b) Dreptul de a fi tratată ca persoană individuală, fără discriminare etnică, religioasă, culturală ; 
c) Dreptul de a utiliza bunurile materiale existente în centru ; 
d) Dreptul de a participa la luarea deciziilor referitoare la persoana sa şi la copilul său şi de a-i fi 
respectată opinia ; 
e) Dreptul de a fi încurajată activ şi sprijinită pentru a-şi îmbunătăţi educația ; 
f) Dreptul de a beneficia de servicii de educație pentru sănătate, planificare familială şi 
consiliere contraceptivă şi de a fi încurajate să ducă un mod de viaţă sănătos ; 
g) Dreptul la confidenţialitate, atât timp cât nu afectează drepturile copilului şi ale persoanelor 
din centru (rezidente, personalul centrului) ; 
h) Dreptul de a primi vizite, conform programului aprobat de șeful centrului ; 
i) Dreptul de a adresa sesizari, verbale sau scrise, șeful centrului referitor la probleme de 
relaţionare cu alte mame, membri ai personalului sau alte nemulţumiri personale ; 
j) Dreptul de a beneficia de drepturile băneşti ce i se cuvin (şomaj, pensie de intreținere,  
salariu) 
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul maternal au următoarele 
obligaţii: 
a) Să respecte prezentele norme interne ale centrului ; 
b) Să respecte drepturile copilului şi să conştientizeze responsabilitatea ce-i revine faţă de 
copil; Este interzisă violenţa verbală, fizică şi psihică faţă de propriul copil sau ceilalţi copii din 
centru; 
c) Să trateze fără discriminare persoanele cu care relaţionează (rezidente, personal, vizitatori). 
Este interzisă violenţa fizică, verbală şi psihică faţă de persoanele cu care relaţionează, astfel 
de manifestări ducând automat la rezilierea contractului de rezidenţă; 
d) Să efectueze examenele medicale prevăzute de prezentele norme interne, atât la admiterea 
în centru, cât şi periodic, conform legislaţiei în vigoare; 
e) Să păstreze şi să întreţină bunurile materiale existente în centru (mobilier, aparatură electro-
casnică, jucării, cărţi, echipamentul copilului, cazarmamentul alocat etc.) pe care le utilizează. 
În cazul deteriorării sau distrugerii bunurilor din centru, mama va suporta cheltuielile pentru 
înlocuirea lor; 
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f) Rezidentele sunt obligate să respecte confidenţialitatea datelor la care au acces; 
g) Este interzis fumatul în incinta centrului; 
h) Este interzisă introducerea şi consumarea băuturilor alcoolice şi a drogurilor, sub sancţiunea 
rezilierii contractului de rezidenţă chiar de la prima abatere de acest gen; 
ART.7  Principalele funcţiile ale serviciului social Centrului maternal sunt următoarele: 
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele 
activităţi: 
1. primire şi găzduire temporară; 
2. protecție și îngrijire;  
3. suport emoțional; 
4. consiliere psihologică; 
5. educare; 
6. reintegrare familială și comunitare. 
b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg 
despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 
1. elaborarea de materiale de prezentare: pliante, ghiduri etc; 
2. promovarea imaginii centrului în comunitate; 
3. elaborarea de rapoarte de activitate. 
c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare 
a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra 
categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului 
acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 
1. activităţi de socializare (ziua internaţională a copilului, ziua mamei ); 
2. campanii de promovare a drepturilor copilului. 
d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 
1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 
2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 
3. atragerea de parteneri pentru susţinerea şi/sau diversificarea serviciilor centrului. 
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea 
următoarelor activităţi: 
1. stabilirea organizării centrului în conformitate cu prevederile standardului ; 
2. întocmirea documentelor care stau la baza organizării şi funcţionării centrului inclusiv a 
manualului de proceduri care constituie anexă la regulament; 
3. întocmirea graficelor de lucru şi a pontajelor; 
4. întocmirea fişelor de post ; 
5. urmărirea respectării legislaţiei şi a disciplinei de către personal; 
6. realizarea evaluării performanţelor profesionale individuale ale personalului; 
7. organizarea de reuniuni ale echipelor pluridisciplinare din centru; 
8. organizarea ședințelor administrative. 
ART.8 (1) Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați are obligaţia  să 
asigure structura de personal,  în condiţiile legislaţiei în vigoare şi de specificul serviciilor 
oferite.  
(2) Numărul de posturi şi natura acestora sunt cele stabilite prin legislaţie, organigrama şi 
statele de funcţii, aprobate de Consiliul Judeţean Galaţi.  
(3) Structura personalului este formată din categoriile de personal prevăzute şi aprobate în 
statele de funcţii. 
ART.9 (1) Coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii curente ale centrului sunt asigurate 
de către un şef de centru, care realizează şi comunicarea permanentă cu conducerea Direcţiei 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați.  
(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt prevăzute în fişa postului aprobată de conducerea 
Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați.  
(3) Ocuparea postului de şef de centru se face prin concurs sau, după caz, prin examen, în 
condiţiile legii.  
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(4) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a șefului de centru se face în condiţiile 
legii. 
ART.10 (1) Personalul de specialitate  din Centrul maternal Galaţi este reprezentat de 
următoarele categorii: 
a) asistent social (263501); 
b) instructor-educator pentru activităţi de resocializare (263508);  
c) infirmiera (532103); 
d) medic dentist(226101); 
e) asistent medical generalist (325901); 
(2) Atribuţii ale personalului de specialitate: 
a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea 
prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament; 
b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de 
resurse etc.; 
c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 
d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de 
nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.; 
e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 
f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi 
respectării legislaţiei; 
g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 
(3) Atributiile fiecarei categorii de personal sunt prevăzute în fişa postului aprobată de 
conducerea Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați.  
ART.11 (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea 
resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de 
calitate aplicabile. 
(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 
a) bugetul de stat; 
b) bugetul Consiliului Judeţean Galaţi; 
c) donaţii, sponsorizări şi alte forme private de contribuţii băneşti sau în natură, permise de 
lege; 
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Anexa nr. 2 
 

Procedura privind admiterea în Centrul maternal 
 

Obiectiv permanent:  
Cuplul mamă-copil, sau gravidă, este găzduit în Centrul Maternal într-un climat care asigura 
siguranță, respect și mediul prielnic pentru dobândirea responsabilităţilor parentale.  
Indicatori de performanţă:  
1. Număr de beneficiari, cupluri mama-copil; 
2. Numărul de planuri de servicii;  
3. Număr contracte de servicii ale beneficiarilor  
 
Art.1 (1) Beneficiarii Centrului Maternal pot fi mame cu copii aflaţi în risc de separare de familie 
şi femei gravide aflate în situaţii de dificultate. 
(2) Centrul asigură accesul beneficiarilor, pe o perioadă determinată de maximum 2 ani, la 
găzduire, îngrijire, educaţie şi servicii de pregătire pentru viaţa independentă, precum şi pentru 
integrarea / reintegrarea familială şi socio-profesională. 
(3) Managerul de caz se consultă cu şeful Centrului Maternal înaintea admiterii cuplului mamă-
copil, întocmind în acest sens Minuta întâlnirii. 
Art.2 La admiterea cuplurilor în Centrul Maternal, managerul de caz, transmite dosarul social și 
medical (în cazul în care există), care cuprinde urmatoarele documente :  
a) cererea beneficiarului; 
b) dispoziţia conducătorului furnizorului de servicii privind admiterea/ieşirea beneficiarului în 
centru; 
c) după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului sau a instanţei de judecată privind 
instituirea/încetarea măsurii de protecţie, în copie; 
d) certificatul de naştere a beneficiarului şi cartea de identitate a acestuia, în copie; 
e) certificatul/certificatele de naştere a copilului/ale copiilor, în copie; 
f) după caz, acte de stare civilă ale beneficiarilor, în copie; 
g) contractul de furnizare servicii încheiat între furnizorul de servicii sociale şi beneficiar; 
h) documentul privind evaluarea iniţială, în baza cărei s-a recomandat admiterea beneficiarului 
în centru; 
i) programul de acomodare a beneficiarului; 
j) planul individualizat de protecţie, după caz; 
k) fişa de evaluare socială a beneficiarului; 
l) fişa de evaluare medicală a beneficiarului; 
m) fişa de evaluare psihologică a beneficiarului; 
n) fişa de evaluare educaţională a beneficiarului; 
o) rapoartele trimestriale privind evoluţia situaţiei beneficiarilor pe perioada rezidenţei în centru 
şi a serviciilor acordate; 
p) planul de servicii post rezidenţă; 
q) alte documente relevante pentru situaţia şi evoluţia beneficiarului. 
Art.3 (1) În cazul în care mama/gravida minora vine în Centrul Maternal de la un alt serviciu 
social, la transfer se încheie un Procesul-verbal și se face o prezentare schematică a 
principalelor informaţii deţinute despre cuplu, cum ar fi: măsura de protecţie, de unde vine, 
starea de sănătate, documentele care însoţesc copilul - dosar social s.a.  
(2) Procesul verbal este semnat de persoana care însoţeşte copilul la intrarea în instituţie (am 
predat) şi de persoana care preia copilul şi documentaţia care-l însoţeşte (am primit). 
Art.4 Personalul Centrului Maternal deține detalii legate de cuplul mamă-copil/gravidă, inclusiv 
a planului de servicii/planul individualizat de protecție stabilit de către managerul de caz.  
Art.5 (1) La momentul admiterii cuplului, şeful Centrului maternal desemnează o persoană de 
referinţă, sau persoana de tura care va organiza şi monitoriza acomodarea cuplului.  
(2) Aceasta va însoți cuplul mamă-copil în primele câteva ore ale găzduirii, astfel încât să 
faciliteze acestuia adaptarea în mediul centrului.  
(3) Este recomandat ca acesta să prezinte cuplului mama-copil grupul de beneficiari, programul 
și detalii despre spațiul Centrului Maternal.  
(4) În acelaşi timp, persoana de referinţă și implicit tot personalul Centrului maternal va avea 
grijă să delimiteze clar rolul său de rolul părinţilor sau a familiei pentru a nu produce 
dependenţa cuplului de serviciul social existent.  
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Art.6 În Centrul maternal personalul nu face discriminare de sex, rasă, vârstă, etnie, convingeri 
politice sau religioase.  
Art.7 Nu vor putea fi beneficiare ale Centrului maternal, mamele care prezintă tulburări 
importante de comportament, de personalitate, sau cu probleme psihice, mamele care sunt 
dependente de alcool sau droguri, precum și mamele cu  boli transmisibile / contagioase. 
Art.8 Obiectivele preliminare trebuie să urmărească: 
a) cunoaşterea de către mamă a Normelor Interne de Funcționare ale Centrului maternal, a 
drepturilor si atribuților pe care le are ;  
b) restricţiile specifice cazului, (dacă este cazul); 
Art.9 În cadrul perioadei de admitere / acomodare: 
a) mamei/gravidei, precum şi familiei acesteia sau reprezentantului legal (în cazul în care 
există), li se explică foarte clar, pe înţelesul lor, care este specificul Centrului maternal, ce 
aşteaptă personalul de la mamele și copiii ocrotiți, care sunt facilităţile, organizarea şi 
funcţionarea Centrului maternal;  
b) i se prezintă Ghidul mamei, regulile, drepturile și obligațiile pe care le au pe parcursul 
ocrotirii lor în Centrul maternal;  
c) se ia legătura cu medicul de familie pentru o informare medicală legată de starea lor de 
sănătate, în cazul în care există medic de familie. Dacă cuplul mamă-copil nu este înscris la un 
medic de familie acest lucru se face de catre asistentul medical, la cel mult 2 săptămâni de la 
admiterea în centru;  
d) se organizează întâlniri periodice ale persoanei de referinţă cu psihologul, asistentul medical 
și managerul de caz; 
e) cuplul mama-copil va fi prezentat celorlalte cupluri, și se va prezenta camera unde va locui 
cu toate dotările necesare pentru păstrarea obiectelor personale, fiind ajutat să înţeleagă, să 
accepte şi să respecte noul mediu şi persoanele din jur şi cum să relaţioneze cu acestea; 
f) cuplului mama-copil, i se va permite să aibă obiecte personale, jucării preferate ale copilului 
şi va fi sprijinit îndeaproape de personal în procesul de acomodare; 
g) mama va fi încurajată să-şi exprime opiniile în legătură cu sentimentele posibile de anxietate 
pe care le încearcă fiind departe de familie sau de mediul în care a trăit, exista posibilitatea ca 
mama să sufere de depresie postpartum după naştere sau resimte trauma prin despărțirea de 
familia sa; 
h) personalul va urmări cunoaşterea cuplului, favorizând integrarea lui în centru și va depune 
toate diligenţele în vederea integrării cât mai rapidă și mai bună în comunitate; 
i) mama trebuie să fie informată, într-o manieră clară şi accesibilă, în raport cu nivelul de 
înţelegere, despre ce este permis şi ce nu în Centrul maternal. Astfel, în timp, va conştientiza 
faptul că regulile sunt importante pentru asigurarea unui climat potrivit pentru creșterea și 
educarea propriilor copii și a convieţuirii armonioase și sănătoase cu celelalte mame, copii şi 
personalul centrului; 
j) persoana de referinţă menţine legătura cu managerul de caz; 
k) în cazul în care şeful centrului constată lipsa de disponibilitate sau de implicare a persoanei 
de referinţă va lua măsuri pentru înlocuirea acesteia; 
l) se realizează demersurile pentru înscrierea la şcoală sau transferul la altă unitate şcolară, 
după caz; 
m) Personalul este pregătit să răspundă profesionist și suportiv nevoilor mamelor și copiilor 
sugari/mici sau copiilor neînsoțiți pentru o conviețuire civilizată, să nu comenteze sau să judece 
greşelile lor sau situaţia socio-economică a familiei. De asemenea, ritmul activităţilor cu mama 
este centrat pe responsabilizarea sau cunoașterea nevoilor propriilor copii. Mai mult decât în 
alte perioade, mama ocrotită în Centrul maternal, beneficiază de sprijin și suport emoţional, 
consiliere și informare. 
 
Resurse necesare: 
-umane - conform statelor de funcţii aprobate; 
-financiare - conform bugetului anual aprobat; 
-materiale – conform listelor de inventar; 
 
Riscuri asociate obiectivului:  
Beneficiarii nu se încadrează în condiţiile grupului ţintă 
 
Acţiuni corective şi de prevenire:  
Instruirea şi informarea beneficiarilor cu privire la condiţiile şi Regulamentul Centrului maternal; 
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Anexa nr. 3 
 

Procedura privind încetarea serviciilor în Centrul maternal 
 

Obiectiv permanent:  
Beneficiarii centrului sunt pregătiţi pentru ieşirea din centru şi dispun de informaţiile şi 
mijloacele necesare pentru părăsirea acestuia în condiţii sigure. 
 
Indicatori de performanţă:  
1. Numărul de beneficiari care sunt integraţi în familie;  
2. Numărul  cazurilor a căror decizie este plasamentul în regim de urgenţă, sau altă formă de 
protecţie a copilului sau a mamei minore; 
3. Dispoziţii de încheiere a serviciilor de ocrotire în Centrul maternal; 
4. Registrul de evidenţă a încetării serviciilor, completat corespunzător este disponibil la sediul 
centrului; 
5. Condica de înregistrare a ieşirilor este disponibilă la sediul centrului. 
 
Art.1 După semnarea contractului de furnizare servicii dintre beneficiar şi furnizorul de servicii 
sociale, coordonatorul centrului se asigură că, ori de câte ori este nevoie, beneficiarul înţelege 
faptul că rezidenţa sa este temporară şi condiţionată de coparticiparea lui. 
Art.2 Centrul realizează activităţi de informare şi consiliere a beneficiarilor cu privire la condiţiile 
de încetare a serviciilor. 
Art.3 Personalul este instruit anual cu privire la procedura de încetare a serviciilor, iar sesiunile 
de instruire se consemnează în Registrul privind instruirea şi formarea continuă a personalului. 
Art.4 Beneficiarii, în funcţie de vârsta şi gradul de maturitate, sunt informaţi cu privire la 
condiţiile în care încetează îngrijirea lor în centru; documentul privind informarea este disponibil 
la dosarul beneficiarului. 
Art.5 Pregătirea părăsirii centrului are în vedere, în principal: 
a) realizarea unei evaluări finale a nevoilor cuplului mamă-copil sau a femeii gravide, în 
vederea elaborării planului de servicii post- rezidenţiale care să consolideze abilităţile 
dobândite de beneficiari pe perioada găzduirii în centru;  
b) beneficiarii vor fi informaţi cu privire la activităţile şi serviciile planificate şi alte demersuri ce 
urmează a fi întreprinse; 
c) informarea în scris a serviciilor publice de asistenţă socială de la nivelul primăriei localităţii în 
a cărei rază teritorială va avea domiciliul/rezidenţa beneficiarul după părăsirea centrului, în 
vederea implementării şi monitorizării planului de servicii post rezidenţiale; 
d) realizarea tuturor formalităţilor administrative şi legale pentru părăsirea centrului de către 
cuplul mamă - copil sau de femeia gravidă. 
Art.6 Încetarea serviciilor se poate face înainte de expirarea perioadei prevăzute în contractul 
de furnizare de servicii în următoarele situaţii:  
a) la solicitarea scrisă a beneficiului, dacă acesta este persoană adultă;  
b) dacă s-au identificat alte soluţii pentru asistarea şi protejarea beneficiarului în alte centre 
care pot oferi condiţii mai bune;  
c) încălcarea repetată, de către beneficiarii adulţi, a clauzelor contractului de furnizare de 
servicii, precum şi a regulamentelor interne. În cazul situaţiei prevăzută la litera c), managerul 
de caz trebuie să evalueze situaţia de pericol iminent pentru copil/copii şi, după caz, să 
propună luarea unei măsuri de protecţie specială, conform legii.     
Art.7 Indiferent de modul în care beneficiarul părăseşte centrul, coordonatorul acestuia se 
asigură că acesta este instruit şi primeşte copia planului de servicii sociale post rezidenţă. 
Art.8 Personalul centrului, consiliază şi copiii beneficiarilor, în funcţie de vârsta şi gradul lor de 
maturitate, cu privire la perioada ce va urma după părăsirea centrului. 
Art.9 Informaţiile referitoare la pregătirea beneficiarului pentru ieşirea din centru sau după caz, 
transfer sunt disponibile în ultimul Raport privind evoluţia situaţiei beneficiarului pe perioada de 
rezidenţă şi a serviciilor acordate, denumit în continuare raport trimestrial. 
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Art.10 Centrul se asigură că beneficiarii dispun de îmbrăcămintea şi încălţămintea necesară, 
deţin toate obiectele şi documentele personale, au resurse financiare necesare pentru costurile 
deplasării şi hranei, deţin bilete de călătorie etc. 
Art.11 Centrul cunoaşte şi consemnează în scris, modalitatea de transport şi/sau condiţiile în 
care beneficiarii părăsesc serviciul, precum şi locul în care vor merge aceştia 
(domiciliul/rezidenţa).  
Art.12 Centrul deţine un registru de evidenţă privind încetarea serviciilor acordate în care se 
consemnează toate informaţiile referitoare la condiţiile în care s-a efectuat încetarea serviciilor, 
precum şi data la care s-a realizat informarea în scris a serviciul public de asistenţă socială din 
localitatea unde va avea domiciliul/rezidenţa beneficiarul, în perioada imediat următoare 
părăsirii centrului. 
Art.13 (1) Pentru înregistrarea ieşirilor zilnice ale beneficiarilor din centru se utilizează o 
condică de înregistrare a ieşirilor, în care aceştia consemnează, sub semnătură, data şi ora 
ieşirii din centru.  
(2) Copiii beneficiarilor pot ieşi din centru numai însoţiţi de mamă sau de personalul centrului. 
  
Resurse necesare: 
- umane - conform statelor de funcţii aprobate; 
- financiare - conform bugetului anual aprobat; 
- materiale – conform listelor de inventar; 
Riscuri asociate obiectivului:  
- Integrarea in familie să nu corespundă cu nevoile beneficiarilor şi să nu reuşească să se 
adapteze familiei 
Acţiuni corective şi de prevenire:  
-Informarea şi consilierea beneficiarilor 
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Anexa nr. 4 
 

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

 
Obiectiv permanent:  
Asigurarea condiţiilor specifice misiunii Centrul Maternal  previne orice formă de abuz în 
relaţiile mamă– copil pe de o parte şi cuplul mamă – copil şi personal pe de altă parte 
 
Art.1 Centrul încurajează şi sprijină beneficiarii pentru a sesiza orice formă de abuz, neglijare, 
exploatare sau orice altă formă de violenţă, inclusiv tratamente inumane sau degradante la 
care sunt supuşi de persoanele cu care vin în contact, atât în centru, cât şi în familie sau în 
comunitate 
Art.2 Centrul organizează sesiuni de informare şi consiliere a beneficiarilor cu privire la tipurile 
de neglijare, exploatare sau orice altă formă de violenţă, tratamente inumane sau degradante, 
modalitatea de identificare şi sesizare a eventualelor abuzuri sau alte forme de tratament 
degradant. 
Art.3 Centrul asigură sprijin psihologic şi consiliere beneficiarilor care au fost intimidaţi sau 
discriminaţi, în situaţia beneficiarilor, adulţi sau copii, abuzaţi, neglijaţi sau exploataţi, se 
facilitează accesul acestora la serviciile de specialitate . 
Art.4 În centru este strict interzisă agresarea verbală sau fizică a beneficiarilor. 
Art.5 Centrul instruieşte personalul sau facilitează accesul acestuia la cursuri de formare cu 
privire la: prevenirea şi combaterea oricărei forme de abuz în relaţia cu beneficiarii pe parcursul 
derulării activităţilor din centru, modalităţile de identificare şi sesizare a eventualelor forme de 
abuz la care pot fi sau au fost supuşi beneficiarii, precum şi copiii acestora, în familie sau în 
comunitate. 
Art.6 (1) Coordonatorul centrului sau, în lipsa acestuia, persoana care a identificat un caz de 
abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violenţă asupra copilului, are obligaţia de a 
semnala imediat cazul către conducerea DGASPC.  
(2) În cazul în care situaţia de abuz, neglijare, exploatare asupra copilului a fost identificată într-
un centru administrat de furnizori privaţi de servicii sociale, coordonatorul centrului sau, în lipsa 
acestuia, persoana care a identificat, are obligaţia de a sesiza direcţia generală de asistenţă 
socială şi protecţia copilului în a cărei rază teritorială a fost identificat cazul respectiv. 
(3) Centrul deţine un Registru de evidenţă a cazurilor de abuz, neglijare, exploatare şi orice altă 
formă de violenţă identificate, în care se menţionează inclusiv instituţiile sesizate şi, după caz, 
măsurile întreprinse. 
(4) Coordonatorul centrului monitorizează situaţia cazurilor de abuz şi neglijare identificate şi a 
modului de soluţionare. 
Art.7 (1) Centrul informează, instruiește sau derulează diverse programe de educație și 
consiliere a mamelor privind problematica protejării copilului și a proprii persoane, împotriva 
neglijării și exploatarii. 
(2) În acest sens se pot încheia acorduri de colaborare cu instituțiile specializate în vederea 
acordării de astfel de ateliere de lucru. Ex: Poliția de proximitate, Centru Regional Galați al 
Agenţiei Nationale Antidrog, etc. 
 
 Indicatori de performanţă:  
- Numărul sesizărilor şi reclamaţiilor; 
- Numărul beneficiarilor care participă la sesiuni de consiliere psihologică pe aceasta 
problematică; 
- Numărul notificărilor de evenimente deosebite 
Resurse necesare: 
-umane - conform statelor de funcţii aprobate; 
-financiare - conform bugetului anual aprobat; 
-materiale – conform listelor de inventar; 
Riscuri asociate obiectivului:  

- Producerea de evenimente deosebite, respectiv abuz, care să afecteze siguranța 
cuplurilor mamă copil,  
Actiuni corective şi de prevenire :  

- Instruirea periodică a personalului în vederea supravegherii atente a mamelor şi copiilor 
în vederea identificării unor situaţii de abuz; 

- Participarea rezidentelor la întâlnirea cu echipa pluridisciplinară în vederea 
conștientizării consecințelor faptelor acestora 

- Consilierea psihologică a rezidentelor în vederea schimbării comportamentelor deviante. 



 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                  Nr. 11736/18.10.2022 
 

REFERAT DE APROBARE, 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea Regulamentului 

de organizare şi funcţionare a Centrului maternal din cadrul  Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului maternal a fost aprobat prin 

Hotârârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 186/30.09.2019. 
 Centrul face parte din tipurile de servicii sociale de tip rezidenţial permise de art. 123 

din Legea nr. 272/2004 cu modificările aduse de Legea nr. 191/2022 pentru modificarea şi 
completarea Legii 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. 

Se propune completarea cu aliniatul 2 a articolului 2 care să prevadă capacitatea 
serviciului social, respectiv 5 cupluri mamă-copil şi/sau gravide şi adresa, respectiv mun. 
Galaţi, str. Brăilei, nr. 138E, etaj 1. 

Se propune şi adăugarea la art. 10 a unui post de medic dentist ca urmare a relocării în 
aceeaşi clădire în care funcţionează Centrul maternal a cabinetului stomatologic. 

De asemenea, se propune aprobarea a trei proceduri pentru care Ordinul Ministerului 
Muncii şi Justiţiei Sociale nr. 81/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru 
serviciile sociale organizate ca centre maternale reglementează că sunt anexă la 
Regulamentul de organizare şi funcţionare. 

Cele trei proceduri sunt: 
1) Procedura privind admiterea în Centrul maternal reglementată de standardul 1 al Modulului 
l :“S1.3. Procedura de admitere în centru a beneficiarilor este elaborată de furnizorul de 
servicii sociale care administrează centrul şi este anexă la ROF.” 
2) Procedura privind încetarea serviciilor în Centrul maternal reglementată de standardul 2 al 
Modulului l :”S2.1. Centrul deţine şi aplică o procedură proprie de încetare a serviciilor. 
Procedura de încetare a serviciilor este elaborată de furnizorul de servicii sociale care 
administrează centrul şi este anexă la ROF.” 
3) Procedura privind identificarea, semnalarea şi soluţionarea cazurilor de abuz, neglijare, 
exploatare sau orice altă formă de violenţă reglementată de standardul 1 al Modulului Vll 
:”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 în rândul 
beneficiarilor.Procedura privind identificarea, semnalarea şi soluţionarea cazurilor de abuz, 
neglijare, exploatare sau orice altă formă de violenţă este disponibilă la sediul centrului, anexă 
la ROF.” 

In 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. Regulamentul de organizare şi funcţionare 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 maternal. 

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

de organizare şi funcţionare a Centrului maternal din cadrul  Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

 
 

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

Consiliului judeţean Galaţi  aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului 

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

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

prevede:”Consiliul judeţean îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:a) atribuţii 

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, 

ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes 

judeţean; 

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

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

propunerea preşedintelui consiliului judeţean, regulamentul de organizare şi funcţionare a 

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

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

judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean” 

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

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

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

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

socială”. 

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

 

 
 

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 
Popescu Marin 

 
 

Direcţia Tehnică, 
Director executiv 
Măciucă Radu 

Serviciul de management al 
resurselor umane, sănătate şi 

securitate în muncă şi 
asigurarea calităţii, 

__________________ 
 

Serviciul contencios 
şi probleme juridice, 

Şef serviciu 
Nedelcu Alina 

Georgeta 
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