
 

 
 

HOTĂRÂREA NR. _____      
 din __________________ 2023 

 

privind: aprobarea Planului de acţiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2125/17.02.2023 

 

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 nr. 2960/06.02.2023 Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Galaţi înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 2125/07.02.2023;  
Având în vedere avizul consultativ al Comisiei judeţene de incluziune socială nr. 

1399/08.02.2023, înregistrat la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 2205/08.02.2023; 
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. (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 Planul de acţiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Galaţi, conform anexei acre face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţã Socialã 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./13.02.2023                                                                                                                                                               Stănescu Mădălina 

Contrasemnează pentru legalitate: 
 Secretarul General al Judeţului, 
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Anexă 
Planul de acţiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale administrate şi finanţate 

din bugetul Consiliului Judeţean Galaţi 
 

    Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului 
Judeţean Galaţi cuprinde: 
1. Date privind administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale - capitolul I; 
2. Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel 
local/judeţean - capitolul II; 
3. Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor 
sociale - capitolul III. 
 

CAPITOLUL I 
 

    Administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale 
    A. Serviciile sociale existente la nivel judeţean 

Nr. 
crt. 

Denumire serviciu social Cod serviciu 
social 

Categorie de beneficiari Capacit. Sursa de 
finanţare 

Licenţă de 
funcţionare 

1.  Complexul de servicii 
sociale „ Dumbrava 
minunată”  

8790CR-C-I Copii/tineri  36 
(3x12) 

Buget de stat / 
Buget local 

516/1.11.2022 
517/1.11.2022 
863/18.05.2020 
 

2.  Centrul de primire copii în 
regim de urgenţă 

8790 CR-C-II copii 8 Buget de stat / 
Buget local 

În curs de 
licenţiere 

3.  Locuinţa protejată nr. 1 8790CR-VD-III Victime ale violenţei 
domestice 

6 Buget de stat / 
Buget local 

88/16.09.2020 

4.  Complexul de servicii 
sociale Tecuci-Casa de 
tip familial Tecuci 

8790CR-C-I Copii/tineri 12 Buget de stat / 
Buget local 

1869/14.12.2022 

5.  Complexul de servicii 
sociale Tecuci-Casa  
„Speranţa” Tecuci 

8790CR-C-I Copii/tineri 6 Buget de stat / 
Buget local 

791 / 15.03.2021 

6.  Complexul de servicii 
sociale Tecuci-Centrul de 
zi Tecuci 

8891 CZ-C-III 

 
Copii/tineri cu 
dizabilităţi 

20 Buget de stat / 
Buget local 

374/11.07.2022 

7.  Centrul maternal 8790CR-C-I Cupluri mamă-
copii/gravide 

5 Buget de stat / 
Buget local 

372/18.11.2020 

8.  Centrul de consiliere şi 
sprijin pentru părinţi şi 
copii 

8899CZ-F-I Copii/tineri şi familiile 
acestora 

20 Buget de stat / 
Buget local 

779/24.05.2019 

9.  Compartimentul case nr. 
1-Casa „ Floare de colţ” 

8790CR-C-I Copii/tineri 6 Buget de stat / 
Buget local 

912/11.05.2021 

10.  Compartimentul case nr. 
1-Casa „ Tudor” 

8790CR-C-I Copii/tineri 6 Buget de stat / 
Buget local 

907/11.05.2021 

11.  Compartimentul case nr. 
1-Casa de tip familial „ 
Teodora” 

8790CR-C-I Copii/tineri 12 Buget de stat / 
Buget local 

1750/09.09.2022 

12.  Compartimentul case nr. 
2-Casa „ Andrei” 

8790CR-C-I Copii/tineri 6 Buget de stat / 
Buget local 

906/13.05.2021 

13.  Compartimentul case nr. 
2-Casa „ Ana” 

8790CR-C-I Copii/tineri 6 Buget de stat / 
Buget local 

790//22.03.2021 

14.  Compartimentul case nr. 
2-Casa „Cireşarii” 

8790CR-C-I Copii/tineri 6 Buget de stat / 
Buget local 

908/13.05.2021 

15.  Compartimentul case nr. 
2-Casa „Monica” 

8790CR-C-I Copii/tineri 6 Buget de stat / 
Buget local 

911/18.05.2021 

16.  Compartimentul case nr. 
2-Casa „ Ştefan” 

8790CR-C-I Copii/tineri 6 Buget de stat / 
Buget local 

În curs de 
licenţiere 

17.  Complexul de servicii 8790CR-C-I Copii/tineri 24 Buget de stat / În curs de 
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sociale “Iris” (2x12) Buget local licenţiere 

18.  Complex de servicii 
sociale pt. copii cu 
dizabilităţi “Alin” 

8790CR-C-I Copii/tineri cu 
dizabilităţi 

24 
(2x12) 

Buget de stat / 
Buget local 

În curs de 
licenţiere 

19.  Complexul de servicii 
sociale „ Casa David 
Austin” 

8790CR-C-I Copii/tineri 24 
(2x12) 

Buget de stat / 
Buget local 

1870/14.12.2022 

20.  Centrul de zi pentru 
sprijinirea victimelor 
infracţiunilor 

8899CZ-PN-VI Victime ale infracţiunilor 20 Buget de stat / 
Buget local 

11383/15.12.2022 

21.  Centrul de consiliere pt. 
prevenirea şi combaterea 
violenţei în familie 

8899 CZ-VD-I Victim adulte ale 
violenţei în familie 

10 Buget de stat / 
Buget local 

41/16.12.2019 

22.  Centrul de consiliere şi 
informare pers. adulte 
aflate în situaţii de nevoie 
 

8899 CZ-PN-III persoanelor adulte 
aflate în situaţii de 
nevoie:pers. cu 
afecţiuni oncologice 
şi/sau boli 
cronice/aparţinătorii lor 

20 Buget de stat / 
Buget local 

9382/19.08.2020 

23.  Centrul de zi de 
recuperare pentru copii 
cu dizabilităţi de spectru 
autist 

8891 CZ-C-lll Copii cu dizabilităţi de 
spectru autist 

20 Buget de stat / 
Buget local 

1553/12.08.2021 

24.  Centrul de zi de 
socializare şi  petrecere a 
timpului liber(tip  club) pt. 
persoane vârstnice 
„Sofia” 

8810CZ-V-II Persoane vârstnice 20 Buget de stat / 
Buget local 

10366/25.08.2021 

25.  Complex de locuinţe 
protejate pt. persoane 
vârstnice „ Sf. Nicolae” 
Tg. Bujor 

8730CR-V-Ill Persoane vârstnice 18(5+7+6
) 

Buget de stat / 
Buget local 

11697/28.07.2022 
11698/28.07.20221
1699/28.07.2022 
 

26.  Centrul de zi pt. 
integrarea socio-
profesională a 
persoanelor adulte cu 
dizabilităţi 

8899CZ-D-I Persoane adulte cu 
dizabilităţi 

30 Buget de stat / 
Buget local 

1554/18.11.2022 

27.  Centrul de zi pt. persoane 
adulte cu  dizabilităţi „ Pt. 
voi” 

8899CZ-D-I Persoane adulte cu 
dizabilităţi (grupuri de 
sprijin) 

25 Buget de stat / 
Buget local 

1555/18.11.2022 

28.  Centrul de protecţie a 
victimelor traficului de 
persoane adulte 

8891 CZ-C-lll Persoane adulte 
victime ale traficului 

10 Buget de stat / 
Buget local 

11660/23.06.2022 

29.  Centrul de zi pt. persoane 
adulte cu dizabilităţi” 
Luceafărul” 

8899CZ-D-I Persoane adulte cu 
dizabilităţi 

16 Buget de stat / 
Buget local 

1556/07.12.2022 

30.  Centrul de îngrijire şi 
asistenţă  persoane cu 
dizabilităţi „ Maria” 

8790CR-D-I Persoane adulte cu 
dizabilităţi 

24 Buget de stat / 
Buget local 

30/18.02.2020 

31.  Centrul de tip respiro pt. 
persoane adulte cu 
dizabilităţi 

8790CR-D-VI Persoane adulte cu 
dizabilităţi 

4 Buget de stat / 
Buget local 

276/LF/09.01.2023 

32.  Centrul de îngrijire şi 
asistenţă pentru persoane 
adulte cu dizabilităţi nr. 1 

8790CR – D - II Persoane adulte cu 
dizabilităţi 

39 Buget de stat / 
Buget local 

898/11.05.2021 

33.  Centrul de îngrijire şi 
asistenţă pentru persoane 
adulte cu dizabilităţi nr. 2 

8790CR – D - II Persoane adulte cu 
dizabilităţi 

50 Buget de stat / 
Buget local 

01/03.03.2022 
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34.  Centrul de îngrijire şi 
asistenţă pentru persoane 
adulte cu dizabilităţi „ 
Elena” 

8790 CR-D-l Persoane adulte cu 
dizabilităţi 

15 Buget de stat / 
Buget local 

844/09.04.2021 

35.  Serviciul management de 
caz copii din sistemul de 
protecţie 
specială(componenta 
servicii sociale de tip 
familial) 

8790 SF-C Copii/tineri/familii 650 
AMP+co
pii+  
fam. de 
plas.+co
pii 

Buget de stat / 
Buget local 

1023/02.06.2021 

 
 Pe lângă serviciile sociale de mai sus şi care se supun procedurii de licenţiere în conformitate 
cu prevederile Legii 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale şi ale Hotărârii 
Guvernului nr. 118/2014 privind aprobarea normelor de aplicare a Legii nr.197/2012, în cadrul 
DGASPC Galaţi mai există şi următoarele servicii sociale: 

 
Nr. 
crt. 

Denumire serviciu social Categorie de beneficiari Sursa de 
finanţare 

Obs. 

 Biroul adopţii şi postadopţii Familii potenţial adoptatoare/ 
adoptatori/copii adoptabili 

Buget local  

1.  Serviciul evaluare iniţială şi 
intervenţie în situaţii de abuz, 
neglijare, trafic, migraţie, repatrieri 

Copii/tineri Buget local  

2.  Serviciul de evaluare complexă copii Copii/tineri cu dizabilităţi Buget local  

3.  Serviciul de evaluare complexă a 
persoanelor adulte cu handicap 

Persoane adulte/minore cu dizabilităţi Buget local  

4.  Biroul de stabilire prestaţii sociale 
persoane cu handicap 

Persoane adulte cu dizabilităţi Buget local  

5.  Serviciul de asistenţă persoane 
defavorizate şi management de caz 
persoane adulte(inclusiv 
compartiment persoane vârstnice) 

Persoane adulte cu dizabilităţi, 
alte categorii de persoane 
 aflate în risc,inclusiv persoane 
vârstnice 

Buget local  

6.  119-Număr unic naţional de 
raportare 

cazuri 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 

Buget local  

7.  Echipa mobilă pt. copilul cu 
dizabilităţi 

Copii/tineri cu dizabilităţi Buget local  

8.  Centrul de zi pentru refugiaţi şi 
delincvenţă juvenilă 

Delincvenţi juvenili,refugiaţi Buget local  

 
    B. Servicii sociale propuse spre a fi înfiinţate 
             
 l. In anul 2023 va continua implementarea proiectelor aflate în derulare în cadrul DGASPC 
Galaţi, după cum urmează: 
  
      1.Referitor la asistenţii maternali profesionişti  arătăm că în cadrul Programului Operational 
Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de 
investiții 9.iv Creşterea accesului la servicii accesibile, durabile şi de înaltă calitate, inclusiv 
asistenţă medicală şi servicii sociale de interes general-Reducerea numărului de copii și tineri plasați 
în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali, Autoritatea Națională pentru Protecția 
Drepturilor Copilului și Adopție în parteneriat cu Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului se continuă  implementarea proiectului „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii 
alternative a copiilor”.  
    Proiectul contribuie la atingerea obiectivelor și măsurilor asumate în cadrul Strategiei naționale 
pentru protecţia și promovarea drepturilor copilului OG1. Îmbunătățirea accesului copiilor la servicii de 
calitate, OG2. Respectarea drepturilor și promovarea incluziunii sociale a copiilor aflați în situații 
vulnerabile și OG3. Prevenirea și combaterea oricăror forme de violență prin implementarea unui 
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program de formare adresat profesioniștilor din sistemul de asistență socială, program menit să 
îmbunătățească competențele profesionale ale acestora cu efect benefic direct asupra calității 
serviciilor oferite copiilor din sistem. 
         Obiectivul general: creșterea calității sistemului de asistență socială și a numărului de asistenți 
maternali la nivelul comunității, prin introducerea de instrumente și proceduri și prin îmbunătățirea 
nivelului de competențe al profesioniștilor din sistem. În acest sens, vor fi formați toți cei aproximativ 11 
000 de asistenți maternali activi, precum și peste 4000 de asistenți maternali care vor fi angajați pe 
perioada de implementare a proiectului. În vederea creșterii calității activității acestora, vor fi elaborate 
proceduri operaţionale, care vor fi aplicabile și obligatorii în activitatea desfășurată de asistenții 
maternali.  
            Proiectul se va derula pe o perioada de 5 ani. Astfel în această perioadă reţeaua de asistență 
maternală din judeţul Galaţi va fi dezvoltată. Vor fi identificate, recrutate și angajate persoanele 
aparținând grupului țintă(asistenţi maternali) în urma derulării campaniei de informare și conștientizare. 
Astfel anual vor fi identificate si angajate un număr de 45 de persoane, încât în anul 2023 să fie 
recrutaţi şi angajaţi un număr total de 225 de persoane. 
   Pentru perioada 2019-2023 finanțarea este estimată a fi realizată conform Legii nr.153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și HG nr. 153/2018, gradația 5, o medie a 
sporurilor de 75% din salariul de bază, la care se adaugă contribuția angajatului (contribuția 
asiguratorie pentru muncă). In cadrul proiectului persoanele selectate vor beneficia de formare 
profesională în vederea obtinerii atestatului de asistent maternal profesionist iar personalulul 
specializat din cadrul instituţiei cu responsabilități în domeniul asistenței sociale (cu atribuții în 
domeniul protecției speciale a copilului separat de familie și al prevenirii separării copilului de familie) 
îşi vor îmbunatăţi nivelul de calificare. 
 

2.  DGASPC Galaţi va continua implementarea proiectului „VENUS – Împreună pentru o viață 
în sigurantă”. In anul 2019 a fost înfiinţată o locuinţă protejată destinată victimelor violenței domestice 
care necesită separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă.De asemenea îşi 
vor continua activitatea grupul de suport pentru victimele violenței domestice, cabinetul de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice înfiinţate în cadrul Programului Operational Capital 
Uman 2014-2020 Axa prioritară 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei OS 4.4. Reducerea 
numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ 
socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice, Prioritatea de investiție 9ll 
Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii . 
   Obiectivul general al proiectului este: imbunătățirea  și  dezvoltarea măsurilor și serviciilor sociale 
în scopul prevenirii și combaterii violenței domestice la nivel național prin crearea și dezvoltarea unei 
rețele naționale  inovative integrate de locuințe protejate, grupuri de suport și consiliere vocațională în 
scopul implementării unui program național de protecție a victimelor violenței domestice și derularea 
unor campanii privind prevenirea și combaterea violenţei în familie. 
 
 ll.  Ministerul Muncii și Solidarității Sociale a lansat în data de 10 octombrie 2022 apelul de 
proiecte pentru ”Renovarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități”.  
 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi figurează în anexa 7 la ghid cu trei 
centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi, respectiv: 
a) Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități “Pentru voi”- în acest sens Consiliul Judeţean 
adoptând Hotărârea nr. 328/19.10.2022; 
b) Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi „Luceafărul”- în acest sens Consiliul Judeţean 
adoptând Hotărârea nr. 329/19.10.2022; 
c) Centrul de zi pentru integrarea socio-profesională a persoanelor adulte cu dizabilități -în acest sens 
Consiliul Judeţean adoptând Hotărârea nr. 330/19.10.2022. 
 

Apelul necompetitiv aferent Investiției 2 Reabilitarea, renovarea și dezvoltarea infrastructurii 
sociale pentru persoanele cu dizabilități - ținta 395 din cadrul Componentei 13 Reforme sociale din 
Planul Național de Redresare și Reziliență este deschis direcțiilor generale de asistență socială și 
protecția copilului județene și locale ale sectoarelor municipiului București sau unităților administrativ-
teritoriale, prin serviciile publice de asistență socială și direcțiile de asistență socială cuprinse în anexa 
7 a Ghidului Solicitantului.  

Proiectele finanțate vizează modernizarea a cel puțin 50 de servicii comunitare de tip centre de 
zi și centre de servicii de recuperare neuromotorie ambulatorii care oferă servicii pentru un număr de 
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aproximativ 1000 de persoane cu dizabilități pe an. Finanțarea totală acordată prin PNRR este de 
11.250.000 euro. 

Se va derula, astfel, un program național de finanțare a investițiilor de tip reabilitare, 
consolidare, modernizare, recompartimentare și dotare a cel puțin 50 de servicii comunitare de tip: 
centre de zi și centre de servicii de recuperare neuromotorie ambulatorii, prin apel deschis, pe baza 
îndeplinirii criteriilor de eligibilitate pentru aceste investiții.  

De asemenea, prin program se vor finanța inclusiv cheltuielile necesare pentru dotarea 
serviciilor comunitare, pentru a veni în sprijinul furnizorilor publici de a putea asigura nevoile de servicii 
pentru un număr cât mai mare de persoane adulte cu dizabilități din comunitate sau din comunitățile 
învecinate.  

Dezvoltarea serviciile sociale care urmează să fie finanţate prin proiect se realizează prin 
reabilitare, consolidare (inclusiv seismică), modernizare, eficientizare energetică, recompartimentare, 
dotarea, accesibilizarea de spații, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  

Categoriile de lucrări care se finanţează sunt: 
- lucrări de reabilitare, consolidare (inclusiv seismică); 
-  modernizare; 
-  eficientizare energetică  
- recompartimentare a unor imobile existente; 
- dotarea și accesibilizarea acestora, după caz.  
 Sunt eligibile cheltuielile de reabilitare, consolidare (inclusiv seismică), modernizare, eficientizare 
energetică, recompartimentare, dotarea, accesibilizarea de spații, cu respectarea prevederilor legale în 
vigoare cu condiţia ca aceste cheltuieli să nu fi făcut obiectului unui alt contract de finantare care se 
află în perioadă de sustenabilitate la data depunerii cereri de finanțare (pentru aceeași cheltuială).  

Categoriile de cheltuieli care nu se finanţează prin PNRR sunt:  
- cheltuieli pentru asistenţa tehnică sau consultanţă (cu excepția dirigenţiei de şantier); 
- cheltuieli pentru organizarea procedurilor de achiziţii, active necorporale; 
-  cheltuieli conexe organizării de şantier;  
- cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar; 
- cheltuieli salariale pentru echipa de implementare. 
-  cheltuielile aferente activităților de informare și publicitate  
 
  Cheltuielile considerate necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului şi care nu fac parte 
din lista de cheltuieli eligibile sunt considerate cheltuieli neeligibile, iar solicitantul se obligă să le 
suporte din fonduri proprii. 
  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi a depus cele trei proiecte 
conform cerinţelor din ghidul solicitantului iar în situaţia în care vor fi admise pe parcursul anului 2023 
vor fi demarate activităţile specifice implementării acestora. 
 
C. Implicarea membrilor comunității în viața socială a copiilor aflaţi in risc 
 

Pentru atingerea acestui obiectiv printre acţiunile ce vor fi desfăşurate se numără: 
- campanii de mediatizare a activităţii Centrului de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii, 
acordarea de catre personalul specializat a unor servicii de calitate, in conformitate cu   nevoile 
individuale ale beneficiarilor şi cu standardele de calitate aprobate; 
- colaborări cu autorităţile publice locale, unităţile şcolare şi cu cele medicale, precum și cu persoane 
juridice private, ONG-uri în vederea creşterii gradului de conştientizare a comunităţii cu privire la 
acordarea sprijinului necesar beneficiarilor în vederea integrarii sociale;articiparea  copiilor la diverse 
activităţi, programe, proiecte etc.   

Având în vedere existenţa unui  număr îngrijorător de mame minore la nivelul județului, în 
special a celor cu vârsta sub 16 ani, cele mai multe cazuri provenite din rândul minorelor aparținând 
comunităților de romi, încă de la începutul anului 2022 există o abordare complexă a acestei 
problematici care să vizeze atât discuții cu liderii de opinie din comunitățile cu un număr ridicat de 
mame minore, dar și inițierea și implementarea unor programe de educație sexuală în domeniul 
sănătății reproducerii și prevenirii sarcinilor timpurii. 

In acest sens, au fost desfășurate, pe parcursul întregului an, acțiuni ce au vizat întâlniri în 
special în rândul comunităților cu număr mare de nașteri în rândul minorelor (ex. Munteni, Ivești etc.) la 
care au participat pe lângă mamele minore și membri ai familiilor acestora, reprezentanți ai diverselor 
instituții de la nivel local (medic familie, mediator sanitar, preot, expert local pe problema etnie rome 
etc.).   
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De asemenea, a fost urmărită și diminuarea situațiilor de violență între copii prin implicarea 
unităților școlare în desfășurarea de activități la nivelul claselor, prin prezența psihologilor și asistenților 
sociali ai centrului.  

Având în vedere interesul crescut atât al beneficiarilor, cât și al autorităților, manifestat în urma 
acestor întâlniri, aceste programe vor continua și în anul 2023, deoarece sensibilizarea comunității 
presupune și are efect doar prin prezența specialiștilor în mijlocul acesteia pentru a veni în 
întâmpinarea nevoilor acesteia.  

Astfel, în anul 2023 se are în vedere : 
1. continuarea pe plan local, cu sprijinul și implicarea experților locali (asistent social, mediator sanitar, 
expertul pe problemele romilor de la nivelul primăriei și/sau de la nivelul județului etc) a unor campanii 
de informare, consiliere și responsabilizare pentru prevenirea maternității timpurii și a consecințelor 
asociate; 
2. continuarea activităților desfășurate la și în colaborare cu unitățile școlare atât din mun. Galați, dar 
și din localitățile județului pentru prevenirea situațiilor de abandon școlar, violență, vieții sexuale 
timpurii/ alte situații punctuale semnalate; 
3. demararea de activități în parteneriat cu specialiștii în asistență socială ai Penitenciarului Galați în 
rândul elevilor, prin deplasarea unor echipe mixte interinstituționale la unități școlare interesate sau 
prin vizite organizate la penitenciar. Scopul este de prevenire a săvârșirii de către tineri a unor fapte 
penale prin conștientizarea efectelor și a consecințelor acțiunilor ilegale. În acest sens, precizăm că 
deja a fost încheiat un protocol de colaborare DGASPC – Penitenciar Galați și au fost cooptate 25 de 
unități școlare interesate, de pe raza județului.  
 

CAPITOLUL Il 
        Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel 
local/judeţean  în conformitate cu prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 
    1. Actualizarea informaţiilor care se publică pe pagina proprie de internet a DGASPC Galaţi: 
    a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale; 
    b) Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului 
judeţean/consiliului local; 
    c) Activitatea proprie şi serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri în format 
editabil, programul instituţiei, condiţii de eligibilitate, informaţiile privind costurile serviciilor sociale 
acordate, pentru fiecare serviciu furnizat etc. – actualizare lunară; 
    d) Informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unităţii administrativ-teritoriale/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privaţi: 
    (i) lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate şi din judeţ şi a serviciilor sociale acordate de 
aceştia - actualizare lunară; 
    (ii) serviciile sociale care funcţionează în cadrul DGASPC Galaţi. – actualizare anuală; 
    (iii) situaţii statistice care privesc serviciile sociale organizate şi acordate la nivelul judeţului  - 
actualizare anuală; 
 
    2. Activităţi de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul 
procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada realizării evaluării iniţiale, a 
anchetelor sociale sau a activităţii de consiliere în cadrul centrelor de zi-permanent cu ocazia 
desfăşurării activăţilor specifice; 
    3. Campanii de informare şi sensibilizare a comunităţii, organizate de DGASPC Galaţi sau în 
colaborare cu alte entităţi publice sau private; 
măsurilor de asistenţă socială, mediere socială etc.; 
    4. Mesaje/informaţii/emisiuni/interviuri de interes public transmise prin mass-media, reţele sociale, 
etc. 
 

CAPITOLUL Ill 
    Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor 
sociale 
     Propuneri de activităţi de formare profesională continuă în vederea creşterii performanţei 
personalului din structurile proprii -cursuri de perfecţionare/instruire/calificare:  

     Nr.de persoane Buget estimat 

Personalul DGASPC Galaţi 700 250.000 lei 

 



  

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                            
Nr. 2125/17.02.2023 
 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea Planului  
de acţiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale administrate şi finanţate  

din bugetul Consiliului Judeţean Galaţi 
 
 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie Socială Galaţi este o instituţie 

publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Judeţean Galaţi. 

In conformitate cu prevederile art. 2 din anexa nr. 1 la Hotărârea 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: “În vederea realizării atribuţiilor prevăzute de lege, Direcţia generală 

îndeplineşte, în principal, următoarele funcţii: a) de strategie, prin care asigură elaborarea 

strategiei şi planului anual de dezvoltare a serviciilor sociale, pe care le supune spre aprobare 

consiliului judeţean;” 

 DGASPC Galaţi a întocmit “Planul de acţiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale 

administrate şi finanţate din Bugetul Consiliului Judeţean Galaţi” pe baza modelului-cadru 

aprobat prin Ordinul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale nr. 1086/2018. 

 In conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale nr. 

1086/2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual  de acţiune privind serviciile 

sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului judeţean/consiliului local/Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti, anterior aprobării de către Consiliul Judeţean planul de 

acţiune ale judeţului se supune analizei Comisiei judeţene de incluziune socială. 

Avizul Comisiei Judeţene de incluziune socială  are caracter consultativ.  

 Comisia Judeţeană pentru incluziune socială a jud. Galaţi a avizat favorabil Planul de 

acţiune pentru anul 2023 în şedinţa din 08.02.2023. 

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./13.02.2023                                                                                                                                                               Stănescu Mădălina 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 2125/17.02.2023 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea Planului  
de acţiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale administrate şi finanţate  

din bugetul Consiliului Judeţean Galaţi 
 

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

Consiliului Judeţean Galaţi aprobarea Planului de acţiune pentru anul 2023 privind serviciile 

sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Galaţi 

În conformitate cu prevederile art. 2 din anexa nr. 1 la Hotărârea 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: “În vederea realizării atribuţiilor prevăzute de lege, Direcţia generală 

îndeplineşte, în principal, următoarele funcţii: a) de strategie, prin care asigură elaborarea 

strategiei şi planului anual de dezvoltare a serviciilor sociale, pe care le supune spre aprobare 

consiliului judeţean;” 

 DGASPC Galaţi a întocmit “Planul de acţiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale 

administrate şi finanţate din Bugetul Consiliului Judeţean Galaţi” pe baza modelului-cadru 

aprobat prin Ordinul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale nr. 1086/2018. 

 În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale nr. 

1086/2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual  de acţiune privind serviciile 

sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului judeţean/consiliului local/Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti, anterior aprobării de către Consiliul Judeţean planului de 

acţiune ale judeţului se supune analizei Comisiei judeţene de incluziune socială. 

Avizul Comisiei Judeţene de incluziune socială  are caracter consultativ.  

În conformitate cu prevederile art. 173 alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 

57/2019 privind Codul administrativ: 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 de dezvoltare 
regională, 

Director executiv, 
Angheluţă Laura Delia 

_____________ 

Direcţia 
Arhitect şef, 

_____________ 
 

Direcţie programe, 
Director executiv, 
Epure Camelia 
_____________ 

 
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 

_____________ 
 
 

SMRUSSMAC – Consilier  
1. ex./13.02.2023                                                                                                                                                                Stănescu Mădălina 


