
 

HOTĂRÂREA NR. _____      
 din __________________ 2022 

 

privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social „119-
Număr unic național de raportare” 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: 11.737/18.10.2022 

 

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. 57577/05.10.2022 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Galaţi, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 11737/05.10.2022;  

Având în vedere Hotărârea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Galaţi nr. 15/03.10.2022; 

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

Având în vedere prevederile Legii 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 Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 105/2021 privind 
aprobarea şi implementarea Programului naţional de suport pentru copii, în contextul 
pandemiei de COVID-19-Din grijă pentru copii”; 

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. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului social „119-
Număr unic național de raportare” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi care răspunde de punerea în aplicare. 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
Contrasemnează pentru legalitate: 
 Secretarul General al Judeţului, 
                   Ionel Coca 

SMRUSSMAC – consilier  
1. ex./17.10.2022                                                                                                                                                                 Stănescu Mădălina  
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Anexă 
Regulamentul de organizare şi funcţionare  

al serviciului social “119-Număr unic național de raportare” 
 

ART.1 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului 
social 119-Număr unic național de raportare, elaborat în vederea asigurării funcţionării 
acestuia cu respectarea prevederilor legale. 
(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele apelante, cât şi 
pentru angajaţii serviciului.  
ART.2 Serviciul social 119-Număr unic național de raportare, este înfiinţat şi administrat de 
furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galați (DGASPC), 
acreditat conform Certificatului de acreditare nr. 000685/16.05.2014 şi are sediul în mun. 
Galați, str. Brăilei nr. 138E,parter. 
ART.3 Misiunea serviciului social 119-Număr unic național de raportare o reprezintă oferirea 
unei infrastructuri digitale, destinată raportării cazurilor de abuz, neglijare, exploatare şi orice 
altă formă de violență asupra copilului, pentru situațiile care nu necesită intervenția imediată a 
structurilor specializate din cadrul Serviciului de urgență 112; 
ART.4 (1) Serviciul social 119-Număr unic național de raportare 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, OUG nr. 105/2021, precum şi a altor acte normative 
secundare aplicabile domeniului. 
(2) Numărul unic național de raportare-119 funcționează în regim de permanență, fiind 
disponibil continuu, 24/24h, 7 zile pe săptămână, inclusiv în perioada sărbătorilor legale.  
(3) Serviciul social menţionat mai sus, face parte din structura Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Galați și este înfiinţat prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Galați. 
ART.5 (1) Serviciul social 119-Număr unic național de raportare 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 procedurile aplicabile. 
(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul 119-Număr unic 
național de raportare sunt următoarele: 
a) respectarea, cu prioritate, a dreptului copilului de a trăi în propria familie sau, dacă acest 
lucru nu este posibil, într-o familie substitutivă sau, după caz, într-un mediu familial (domiciliul 
persoanei care acordă îngrijirea copilului); 
b) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 
c) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, 
după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu; 
d) preocuparea permanentă pentru identificarea problemei și oferirii celei mai bune soluţii; 
e)  consilierea și îndrumarea apelantului către instituțiile abilitate să-l sprijine în problema 
expusă, în cazul în care situația prezentată nu intră în obiectul de activitate al DGASPC Galați; 
f) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin transferarea apelului către alţi specialişti ai 
DGASPC Galaţi, când operatorul apreciază că situația o impune; 
g) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 
h) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor 
capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu 
care se pot confrunta la acel moment; 
i) colaborarea 119-Număr unic național de raportare cu celelalte servicii publice de asistenţă 
socială/ instituții. 
ART.6 (1) Principalii beneficiari ai serviciilor sociale acordate în cadrul 119-Număr unic 
național de raportare sunt copii/tineri cu vârste cuprinse între 0-18 ani ,pentru care există o 
suspiciune de abuz, neglijare, exploatare și orice altă formă de violență. De asemenea, poate 
beneficia de consiliere, sprijin, îndrumare și orice apelant care expune o situație ce are legătură 
cu un minor. 
(2) Persoanele beneficiare au următoarele drepturi: 
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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 li se asigure păstrarea confidenţialităţii informaţiilor furnizate şi primite; 
c) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 
(3) Persoanele beneficiare de serviciile furnizate de 119-Număr unic național de raportare au 
obligaţia să furnizeze  toate informaţiile cunoscute și corecte cu privire la identitatea, adresa, 
situaţia familială, socială, medicală şi economică a copilului și familiei acestuia. 
ART.7 Principalele funcţii ale 119-Număr unic național de raportare sunt următoarele: 
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea 
următoarelor activităţi: 
1. informare; 
2. consiliere psihosocială pentru familie şi/sau copil;      
3. consiliere familială, socială; 
4. informare juridică; 
5. suport emoţional; 
6.  sprijin și îndrumare, acordate pentru promovarea și respectarea drepturilor copilului în 
cadrul familiei; 
7. colaborarea cu membrii echipei mobile/celelalte compartimente ale Direcției sau cu servicii 
publice de asistenţă socială/ alte instituții (organe de poliție, alte DGASPC-uri etc.) pentru 
rezolvarea situației semnalate de apelant.   
b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului 
larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 
1. distribuirea de materiale promoționale (pliante, afișe ș.a.) în locurile relevante din 
comunitate: primării, unități sanitare, unități de învățământ etc.; 
2. derularea de informări periodice pentru copii în cadrul unităților de învățământ și în serviciile 
de protecție a copilului; 
3. organizarea de campanii de conștientizare prin intermediul mass media locală şi/sau reţele 
sociale; 
4. toate materialele  promoționale pentru copii, părinți, profesioniști și alți membri ai comunității 
conțin Numărul unic național 119, rolul său, accesarea și modul de funcționare; 
5. pe baza datelor statistice anuale, elaborează  rapoarte de activitate și va formula strategii și 
planuri în domeniul prevenirii și combaterii violenței asupra copilului. 
c) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 
1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 
2. instruirea periodică a personalului; 
3. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate şi a activităţii personalului; 
d) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin 
realizarea următoarelor activităţi: 
1. stabilirea organizării serviciului în conformitate cu prevederile legale și procedurile 
reglementate; 
2. întocmirea documentelor care stau la baza organizării şi funcţionării;  
3. întocmirea fişelor de post; 
4. urmărirea respectării legislaţiei, a ROF și regulamentului intern al DGASPC Galați; 
5. realizarea evaluării performanţelor profesionale individuale ale personalului; 
ART.8 (1) Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați are obligaţia  să 
asigure structura de personal,  în condiţiile legislaţiei în vigoare, cu suficient personal de 
specialitate pentru funcționarea în regim de permanență. 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 a compartimentului sunt 
asigurate de către persoana numită de către conducerea Direcţiei, care are obligația 
comunicării permanente cu instituția și conducerea acesteia.  
(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: 
a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul 
serviciului; 
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b) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a 
regulamentului de organizare şi funcţionare și a procedurilor și instrucțiunilor de lucru; 
c) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului; 
d) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare; 
e) 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; 
f) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale 
drepturilor beneficiarilor – apelanți; 
g) propune conducerii Direcției sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în 
mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării 
serviciilor sociale, codului muncii etc.; 
h) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării 
obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă Direcției;  
i) întocmeşte raportul anual de activitate; 
j) colaborează cu alte servicii/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; 
k) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de 
personal; 
l) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii serviciului în comunitate; 
m) 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; 
n) 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; 
o) alte atribuţii prevăzute de legislația aplicabilă. 
ART.10 (1) Personalul de specialitate din cadrul compartimentului este reprezentat de: asistent 
social (cod 263501) ;  
(2) Atribuţii ale personalului de specialitate: 
a) asigură desfăşurarea activităţii serviciului social cu respectarea prevederilor legii şi a 
prezentului regulament; 
b) colaborează cu specialişti din alte structuri în vederea soluţionării cazurilor; identificării de 
resurse 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 fişa postului. 
(3) Serviciile administrative sunt asigurate de structurile de specialitate ale DGASPC. 
(4) Categoriile de personal prevăzute în statul de funcţii al serviciului social 119-Număr unic 
național de raportare îşi desfăşoară activitatea cu îndeplinirea atribuţiilor specifice prevăzute 
în fişa postului 
ART.11 (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, serviciul are în vedere asigurarea 
resurselor necesare acordării serviciilor sociale în conformitate cu prevederile legale. 
(2) Finanţarea cheltuielilor serviciului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 
a) bugetul de stat; 
b) bugetul Consiliului Judeţean Galaţi; 
c) din alte venituri, în condiţiile legii. 

 



  

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                   Nr. 11.737/18.10.2022 
 
 

REFERAT DE APROBARE, 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea Regulamentului 
de organizare şi funcţionare a serviciului social „119-Număr unic naţional de raportare” 

din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
 
 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie Socială Galaţi este o instituţie 
publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Judeţean Galaţi. 

Prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 105/2021 a fost aprobat şi a 
început implementarea Programului naţional de suport pentru copii, în contextul pandemiei de 
COVID-19-„Din grijă pentru copii” 

Art. 9 din actul normativ anterior menţionat reglementează: „(1) Serviciul de 
Telecomunicații Speciale înființează numărul unic național destinat raportării cazurilor de 
abuz, neglijare, exploatare și orice altă formă de violență asupra copilului și dezvoltă 
infrastructura necesară operării acestuia pentru situațiile care nu necesită intervenția imediată 
a agențiilor specializate din cadrul Serviciului de urgență 112 pentru direcțiile generale de 
asistență socială și protecția copilului. 
(2) Direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului operează numărul unic 
național, conform unei proceduri unitare de implementare dezvoltate de Autoritatea Națională 
pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, cu respectarea dispozițiilor legale 
în vigoare. 
(3) În situațiile anunțate prin intermediul numărului unic național prevăzut la alin. (1), care 
necesită intervenția agențiilor specializate din cadrul Sistemului național unic pentru apeluri de 
urgență, direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului vor alerta Serviciul de 
urgență 112. 
 Art. 10 reglementează: „(1) Numărul național destinat raportării și prevenirii cazurilor de 
abuz, exploatare, neglijare și forme de violență asupra copilului, pentru situațiile care nu 
necesită intervenția imediată a agențiilor specializate din cadrul Serviciului de urgență 112, 
este 119. […] (4) Apelurile la numărul național 119 sunt gratuite pentru utilizatorii finali.” 
 Pentru toate serviciile sociale este necesar un regulament de organizare şi funcţionare. 

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

Ca urmare a considerentelor prezentate, se propune aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a serviciului social “119-Număr unic naţional de raportare” din cadrul 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie Socială 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. 11.737/18.10.2022 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE, 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea Regulamentului 
de organizare şi funcţionare a serviciului social „119-Număr unic naţional de raportare” 

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 

serviciului social „119- Număr unic naţional de raportare” 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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