
 

HOTĂRÂREA NR. 123      
 din 29 martie 2023 

 

privind: aprobarea înfiinţării Comitetului pentru accelerarea procesului de 
dezinstituţionalizare şi de prevenire a instituţionalizării persoanelor adulte cu 
dizabilităţi în judeţul Galaţi şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
Comitetului 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3335/23.03.2023 

 
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 Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Galaţi nr. 6773/10.03.2023, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 3335/10.03.2023;  

Având în vedere prevederile Legii nr. 7/2023 privind susţinerea procesului de 
dezinstituţionalizare a persoanelor adulte cu dizabilităţi şi aplicarea unor măsuri de accelerare 
a acestuia şi de prevenire a instituţionalizării, precum şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative; 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. (1) Se aprobă înfiinţarea Comitetului pentru accelerarea procesului de 
dezinstituţionalizare şi de prevenire a instituţionalizării persoanelor adulte cu dizabilităţi în 
judeţul Galaţi. 
 (2) Se aprobă desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Galaţi în Comitetul 
pentru accelerarea procesului de dezinstituţionalizare şi de prevenire a instituţionalizării 
persoanelor adulte cu dizabilităţi în judeţul Galaţi, după cum urmează: 
1. Ionel Coca – Secretar general al judeţului – reprezentant titular. 
2. Mioara Burghelea – Consilier (Compartiment Cancelarie) – reprezentant supleant. 

Art.2. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comitetului pentru 
accelerarea procesului de dezinstituţionalizare şi de prevenire a instituţionalizării persoanelor 
adulte cu dizabilităţi în judeţul Galaţi, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

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 

1. ex./17.03.2023 - SMRUSSMAC – Consilier   Stănescu Mădălina 
 

Contrasemnează pentru legalitate: 
  Secretarul General al Judeţului, 
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Anexă 

 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comitetului pentru accelerarea procesului 

de dezinstituţionalizare şi de prevenire a instituţionalizării persoanelor adulte  
cu dizabilităţi în judeţul Galaţi 

 
Capitolul l 
Art. 1  Reglementări din legislaţia internaţională: 
1) Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene prin art.26, consfinţeşte dreptul 
persoanelor cu dizabilităţi la integrare socială: ”Uniunea recunoaște și respectă dreptul 
persoanelor cu handicap de a beneficia de măsuri care să le asigure autonomia, integrarea 
socială și profesională, precum și participarea la viața comunității.” 
2) Carta Social Europeană Revizuită, adoptată la Strasbourg la 3 mai 1996, ratificată de 
România prin Legea nr.74/1999, care stipulează la art.15: ”Dreptul persoanelor cu dizabilităţi 
la autonomie, integrare socială şi participare în viaţă comunităţii”. 
3) Strategia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi 2021 – 2030: ”Persoanele cu 
handicap au dreptul de a avea condiții bune la locul de muncă, de a trăi independent, de a 
beneficia de șanse egale, de a participa pe deplin la viața comunității lor ” 
4) Convenţia privind depturile persoanelor cu dizabilităţi 
 
Art. 2 Reglementări din legislaţia naţională: 
1) Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
2) Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenţiei privind drepturile persoanelor cu 
dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 
decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26 
septembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare; 
3) Legea nr. 292/2011, asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
4) HG nr. 877/2018, privind adoptarea Strategiei naţionale pentru dezvoltarea durabilă a 
României 2030, cu modificările şi completările ulterioare; 
5) HG nr. 490/2022, pentru aprobarea Strategiei naţionale privind drepturile persoanelor cu 
dizabilităţi "O Românie echitabilă" 2022-2027. cu modificările şi completările ulterioare; 
6) HG nr. 1543/2022, pentru aprobarea Strategiei naţionale privind prevenirea 
instituţionalizării persoanelor adulte cu dizabilităţi şi accelerarea procesului de 
dezinstituţionalizare, pentru perioada 2022-2030, cu modificările şi completările ulterioare; 
7) Legea nr. 7/2023 privind susţinerea procesului de dezinstituţionalizare a persoanelor adulte 
cu dizabilităţi şi aplicarea unor măsuri de accelerare a acestuia şi de prevenire a 
instituţionalizării, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
 
Capitolul ll 
Art. 3 Termeni utilizaţi: 
1) Dreptul la viață independentă - dreptul egal al tuturor persoanelor cu dizabilități de a trăi 
în comunitate, cu șanse egale cu ale celorlalți, și de a se bucura pe deplin de integrarea în 
comunitate și participarea la viața acesteia; 
2) Proces de dezinstituționalizare a persoanelor adulte cu dizabilități - proces planificat 
prin care se asigură persoanelor adulte cu dizabilități servicii corespunzătoare nevoilor 
specifice, accesibile și de calitate în comunitate, pentru a facilita tranziția acestor persoane din 
instituții rezidențiale și incluziunea lor în comunitate; procesul de dezinstituționalizare este 
corelat cu și condiționat de punerea în aplicare a măsurilor de prevenire a instituționalizării sau 
a reinstituționalizării realizate la nivel local; 
3) Guvernanță în sistemul de protecție a persoanelor cu dizabilități - coordonare eficace 
și eficientă a procesului prin care este realizată, implementată, monitorizată, evaluată sau 
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controlată protecția drepturilor persoanelor cu dizabilități, în scopul asigurării respectării 
intereselor acestora; 
 
Capitolul lll 
Art. 4 (1) Procesul de dezinstituționalizare și de prevenire a instituționalizării persoanelor 
adulte cu dizabilități are ca scop asigurarea exercitării dreptului la viață independentă a 
persoanelor adulte cu dizabilități. 
(2) Realizarea acestui scop include: 
a) creșterea eficienței și eficacității politicilor de protecție și sprijin al persoanelor cu dizabilități; 
b)  promovarea colaborării și cooperării între administrația publică locală și administrația 
publică centrală și între administrațiile publice locale și intensificarea activităților de 
administrație social-comunitară în interesul persoanelor adulte cu dizabilități; 
c) consolidarea metodei managementului de caz în cadrul sistemului de protecție a 
persoanelor adulte cu dizabilități și a rolului managerului de caz, asigurarea pregătirii 
corespunzătoare a acestuia, cu încorporarea metodei planificării centrate pe persoană; 
d) dezvoltarea, diversificarea și consolidarea serviciilor comunitare; 
e)  furnizarea de servicii de calitate și centrate pe persoană, care să ofere sprijin adecvat și 
integrat persoanelor adulte cu dizabilități pentru a trăi independent și integrate în comunitate, 
printr-un corp de angajați pregătit corespunzător; 
f) promovarea perspectivelor de angajare a persoanelor adulte cu dizabilități, prin acțiuni de 
combatere a prejudecăților; 
g)  îmbunătățirea accesului persoanelor cu dizabilități din centrele rezidențiale și din 
comunitate la sistemele de educație și sănătate; 
h)  diversificarea și coordonarea acțiunilor de sensibilizare, conștientizare și combatere a 
prejudecăților legate de dizabilitate pentru creșterea încrederii populației în potențialul 
persoanelor cu dizabilități și a valorii pe care acestea o pot aduce în comunitate. 
Art. 5 Procesul de dezinstituționalizare și de prevenire a instituționalizării persoanelor adulte 
cu dizabilități se întemeiază pe respectarea următoarelor principii: 
a) principiul subsidiarității, care prevede că promovarea și respectarea drepturilor persoanelor 
cu dizabilități revin, în principal, familiei sau reprezentantului legal al persoanei cu dizabilități 
și, în subsidiar, respectiv complementar, autorităților administrației publice locale unde își are 
domiciliul sau reședința persoana cu dizabilități și autorităților administrației publice centrale; 
b)  principiul parteneriatului, care implică cooperarea strânsă între autoritățile publice de la 
toate nivelurile și sectoarele public și privat astfel încât toate părțile implicate să fie consultate 
și angajate în mod corespunzător; cooperarea include autoritățile naționale și locale 
responsabile pentru managementul sistemului de protecție a drepturilor persoanelor cu 
dizabilități, beneficiarii serviciilor, inclusiv cei potențiali, și organizațiile care îi reprezintă, 
furnizorii de servicii sociale, acreditați în condițiile legii; 
c)  principiul colaborării cu sindicatele, patronatele, angajatorii, organizațiile 
neguvernamentale și alte organisme în planificarea, aplicarea, monitorizarea și evaluarea 
realizării proiectelor destinate procesului de dezinstituționalizare și de prevenire a 
instituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități; 
d) principiul eficacității utilizării fondurilor în cadrul asigurării tranziției de la îngrijirea 
instituționalizată la servicii de sprijin în familie și în comunitate, în sensul excluderii oricărui tip 
de finanțare de acțiuni care ar putea determina forme de segregare sau discriminare; 
e) principiul nediscriminării în sensul realizării măsurilor specifice necesare pentru a accelera 
egalitatea de facto a persoanelor cu dizabilități; 
f) principiul abordării centrate pe persoană, în sensul respectării cerințelor persoanei cu 
dizabilități care a decis serviciile de care are nevoie și modul de furnizare al acestora, precum 
și luării în considerare a părerilor acesteia față de evaluarea serviciilor pe care le primește; 
g) principiul incluziunii și accesibilității în sensul creării de oportunități egale, accesibile fără 
discriminare și al respectării dreptului oricărei persoane de a beneficia de avantajul deplin al 
oportunităților oferite pentru a depăși dezavantajele și excluziunea socială și economică; 
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h) principiul nonsegregării în sensul analizei investițiilor astfel încât să nu existe nicio 
posibilitate de a dezvolta servicii noi segregate, concentrări de servicii numai într-o anumită 
zonă a comunității sau de a întreține pe cele deja segregate; 
i) principiul desegregării în sensul utilizării fondurilor de la bugetul de stat sau nerambursabile 
pentru eliminarea sau diminuarea semnificativă a segregării, sub forma sprijinului, pentru a 
reloca persoane adulte cu dizabilități din zone segregate în comunități nesegregate; 
j) principiul consultării și implicării persoanelor cu dizabilități, a reprezentanților și a 
organizațiilor lor presupune că nicio măsură care vizează o persoană cu dizabilități nu va fi 
luată în lipsa deciziei informate și, dacă este cazul, asistate a persoanei respective. 
 
Capitolul lV 
Art. 6 Procesul de dezinstituționalizare a persoanelor adulte cu dizabilități reprezintă procesul 
planificat prin care se asigură persoanelor adulte cu dizabilități servicii corespunzătoare 
nevoilor specifice, accesibile și de calitate în comunitate, pentru a facilita tranziția acestor 
persoane din instituții rezidențiale și incluziunea lor în comunitate. Procesul de 
dezinstituționalizare este corelat cu și condiționat de punerea în aplicare a măsurilor de 
prevenire a instituționalizării sau a reinstituționalizării realizate la nivel local 
Art. 7 Procesul de dezinstituționalizare și de prevenire a instituționalizării persoanelor adulte 
cu dizabilități este coordonat metodologic de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor 
Persoanelor cu Dizabilități, în calitate de organ de specialitate al administrației publice centrale 
și de mecanism de coordonare a implementării Convenției privind drepturile persoanelor cu 
dizabilități.  
Art. 8 (1) La nivelul judeţului Galaţi, Comitetul pentru accelerarea procesului de 
dezinstituţionalizare şi de prevenire a instituţionalizării persoanelor adulte cu dizabilităţi în 
judeţul Galaţi este un organ consultativ, ai cărui membri desfăşoară activitate neremunerată 
pentru analiza stadiului realizării măsurilor de accelerare a procesului de dezinstituţionalizare 
si de prevenire a instituţionalizării persoanelor adulte cu dizabilităţi,a obiectivelor şi  
indicatorilor acestui proces. 
(2) Pentru realizarea atribuţiilor sale, Comitetul se întrunește în ședință ordinară trimestrial, la 
convocarea directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Galaţi (care asigură şi coordonarea comitetului), precum și în ședință extraordinară, 
ori de câte ori este necesar, la cererea motivată a acestuia sau a unui membru titular sau 
supleant. 
Art. 9 La ședințele Comitetului pot fi invitate de către directorul general al Direcției Generale 
de Asistență Socială și Protecția Copilului Galaţi și persoane din cadrul altor instituții, în funcție 
de particularitățile și nevoile persoanelor cu dizabilități care ajung în comunități. 
Art. 10 Analizarea stadiului procesului de dezinstituționalizare și de prevenire a 
instituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități la nivelul județului se realizează pe baza 
indicatorilor stabiliți de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu 
Dizabilități.  
Art. 11 (1) Ședințele Comitetului sunt conduse de directorul general al Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Galaţi.  
(2) În cazul absenței directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Galaţi, ședințele Comitetului sunt conduse de supleantul acestuia.  
Art. 12 Ordinea de zi a ședințelor Comitetului este stabilită de directorul general al Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galaţi.  
Art. 13 (1) În vederea pregătirii lucrărilor ședințelor Comitetului, directorul general al Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galaţi desemnează prin dispoziţie una 
sau mai multe  persoane cu atribuții în acest sens care asigură secretariatul tehnic al 
Comitetului. 
(2) Persoana / persoanele care asigură secretariatul tehnic al Comitetului pregătesc lucrările 
Comitetului, întocmesc procesele-verbale şi orice alte documente rezultate din desfăşurarea 
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activităţii acestuia şi le comunică persoanelor interesate sau desemnate cu punerea în 
aplicare. 
Art. 14 În urma ședințelor Comitetului, prin grija directorului general al Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Galaţi, se întocmește un proces-verbal, semnat de 
membrii prezenți, în care se consemnează aspectele dezbătute, concluziile și eventualele 
propuneri adresate autorităților administrației publice județene în vederea accelerării 
procesului de dezinstituționalizare și de prevenire a instituționalizării persoanelor adulte cu 
dizabilități la nivelul județului. 
Art. 15 (1) In exercitarea atribuţiilor sale, Comitetul poate adopta hotărâri, avize, adrese, etc. 
(2) Documentele adoptate în cadrul şedintelor comitetului se semnează de către directorul 
general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galaţi sau de 
supleantul acestuia şi se înregistrează în registre  de evidenţă dedicate evidenţei activităţii 
Comitetului. 


