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HOTĂRÂREA NR. 217 

din 21 decembrie 2016 
 

privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei „Aurora” din cadrul 
Compartimentului case nr. 1 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 8.951/14.12.2016             

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatului 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. 50940/17.11.2016 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 8951/17.11.2016; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, 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 prevederilor Ordinului Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Copilului şi Adopţie nr. 21/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile 
pentru protecţia copilului de tip rezidenţial; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi 
Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) pct. 2 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Casei „Aurora” din cadrul 
Compartimentului case nr. 1 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, 
conform anexei care este parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea anexa nr. 3 
din Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 126/29.10.2015 privind aprobarea Regulamentelor de 
organizare şi funcţionare ale caselor (apartamentelor) componente ale Compartimentului case nr. 1: 
Casa „Ştefan”, Casa „Tudor”, Casa „Aurora”, Casa „Floare de colţ”, 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 şi de punerea în aplicare. 

 
P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş 

Publicată astăzi, 22 decembrie 2016 
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ANEXĂ 
 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Casei „Aurora” din cadrul Compartimentului 
case nr. 1 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

 
ART.1 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social 
Casa „Aurora”, aprobat 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 Serviciul social Casa „Aurora”, cod serviciu social 8790CR-C-I, este înfiinţat şi administrat 
de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galați, acreditat conform 
Certificatului de acreditare nr. 000685/16.05.2014, și are sediul în mun. Galați, str. B-dul 
Siderurgiștilor nr. 46, bl. M5B, sc. 3, parter, ap. 41. 
ART.3 Scopul serviciului social „Aurora” este de a asigura protecţia, creşterea şi îngrijirea copilului 
separat temporar sau definitiv de părinţii săi, ca urmare a stabilirii în condiţiile legii a măsurii 
plasamentului, până la reintegrarea în familie, familia extinsă, plasamentul la o familie substitutivă 
sau adopție. 
ART.4 (1) Serviciul social Casa „Aurora” 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: Ordinul 21/26.02.2004 pentru aprobarea standardelor 
minime obligatorii privind serviciile pentru protecția copilului de tip rezidențial. 
(3) Serviciul social menţionat mai sus, face parte din Compartimentul case nr. 1 din cadrul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galați, ce a fost înfiinţat prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Galați nr. 324/29.09.2003 şi care a fost supus mai multor reorganizări. 
(4) Serviciul social Casa „Aurora” este înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galați nr. 
324/29.09.2003. 
ART.5 (1) Serviciul social Casa „Aurora” 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) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Casei „Aurora” sunt 
următoarele: 
a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 
b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse 
şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea 
de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; 
c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 
d) deschiderea către comunitate; 
e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; 
f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui 
personal mixt; 
g) 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; 
h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după caz, cu 
fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat legături de 
ataşament; 
i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 
j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 
k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, în 
comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor 
persoanei beneficiare de a trăi independent; 
l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în 
soluţionarea situaţiilor de dificultate; 
m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 
n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 
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o) primordialitatea responsabilităţii beneficiarului și a familiei acestuia cu privire la dezvoltarea 
propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate 
cu care se pot confrunta la un moment dat; 
p) colaborarea casei cu serviciul public de asistenţă socială. 
ART.6 (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Casa „Aurora” sunt copii/tineri cu vârste 
cuprinse între 3 - 18/ 26 ani, fără dizabilități, care se încadrează într-una din următoarele categorii: 
- copiii separaţi temporar sau definitiv, de părinţii lor, cu domiciliul pe raza judeţului Galaţi şi pentru 
care nu s-a putut identifica o măsură de protecţie de tip familial; 
- tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani, care au beneficiat de o măsură de protecție specială și care 
îşi continuă studiile o singură dată într-o formă de învăţământ de zi; 
- copii aflaţi în situaţii de dificultate, care au domiciliul sau au fost găsiţi sau părăsiţi pe raza 
administrativ-teritorială a judeţului Galaţi. 
(2) Admiterea beneficiarilor se face în baza instituirii măsurii de protecție specială – plasament sau 
plasament în regim de urgenţă dispuse în condiţiile legii de către Comisia pentru Protecţia Copilului,  
Instanţa Judecătorească sau Directorul General al Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Galați. 
(3) Condiţii de încetare a serviciilor – la încetarea măsurii de protecție specială prin: reintegrare 
familială, plasament la o familie, persoană sau asistent maternal profesionist, dobândirea capacității 
depline de exercițiu. 
(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Casa „Aurora” au următoarele drepturi: 
a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, 
opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială; 
b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea 
deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică; 
c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 
d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin condiţiile care au 
generat situaţia de dificultate; 
e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu; 
f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 
g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 
h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu dizabilităţi: 
1. copilul are dreptul de a beneficia de un nivel de trai care să permită dezvoltarea sa fizică, 
mentală, spirituală, morală şi socială; 
2. copilul are dreptul de a beneficia de asistenţă socială şi de asigurări sociale, în funcţie de 
resursele şi de situaţia în care se află acesta şi persoanele în întreţinerea cărora se găseşte; 
3. copilul are dreptul la stabilirea şi păstrarea identităţii sale; 
4. copilul are dreptul de a-şi păstra cetăţenia, numele şi relaţiile de familie, în condiţiile prevăzute 
de lege, fără nici o ingerinţă; 
5. copilul are dreptul de a-şi cunoaşte rudele şi de a întreţine relaţii personale cu acestea, precum şi 
cu alte persoane alături de care copilul s-a bucurat de viaţa de familie, în măsura în care acest lucru nu 
contravine interesului său superior; 
6. copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice şi a vieţii sale intime, private şi familiale; 
7. copilul are dreptul de a primi o educaţie care să îi permită dezvoltarea, în condiţii 
nediscriminatorii, a aptitudinilor şi personalităţii sale; 
8. copilul are dreptul de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate pe care o poate atinge şi de a 
beneficia de serviciile medicale şi de recuperare necesare pentru asigurarea realizării efective a 
acestui drept; 
9. copilul are dreptul la libertate de exprimare; 
10. copilul are dreptul la libertate de gândire, de conştiinţă şi de religie; 
11. copilul are dreptul la libera asociere în structuri formale şi informale, precum şi libertatea de 
întrunire paşnică, în limitele prevăzute de lege; 
12. copilul aparţinând unei minorităţi naţionale, etnice, religioase sau lingvistice are dreptul la viaţă 
culturală proprie, la declararea apartenenţei sale etnice, religioase, la practicarea propriei sale religii, 
precum şi dreptul de a folosi limba proprie în comun cu alţi membri ai comunităţii din care face parte; 
13. copilul are dreptul la respectarea personalităţii şi individualităţii sale şi nu poate fi supus 
pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare ori degradante; 
14. copilul cu handicap are dreptul la îngrijire specială, adaptată nevoilor sale; 
15. copilul are dreptul la odihnă şi vacanţă; 
16. copilul trebuie să beneficieze de timp suficient pentru odihnă şi vacanţă, să participe în mod liber 
la activităţi recreative proprii vârstei sale şi la activităţile culturale, artistice şi sportive ale 
comunităţii; 
17. copilul are dreptul să depună singur plângeri referitoare la încălcarea drepturilor sale 
fundamentale; 
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18. copilul este informat asupra drepturilor sale, precum şi asupra modalităţilor de exercitare a 
acestora. 
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Casa „Aurora” au următoarele obligaţii: 
1. să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale, la reevaluarea şi revizuirea 
planului individualizat de protecţie şi programului de intervenţie specifică/ Planului de Recuperare/ 
Servicii şi a planului personalizat de intervenţie, după caz; 
2. să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de protecţie/ 
programului de intervenţie specifică sau Planului de Recuperare/Servicii şi a planului personalizat de 
intervenţie; 
3. să respecte Normele de Ordine Interioară (reguli de comportament, program zilnic etc.); 
4. să respecte ordinea, disciplina şi curăţenia în spaţiile comune şi private din casă; 
5. să nu părăsească incinta casei fără învoire; 
6. să participe la activităţile organizate în casă;  
7. să nu facă remarci/observaţii discriminatorii sau acţiuni discriminatorii; 
8. să respecte intimitatea celorlalţi; 
9. să participe la activităţi de consiliere în grup; 
10. să nu trateze rău alte persoane (copii, adulţi); 
11. să nu pună/expună alte persoane în situaţii de risc, să nu intimideze/agreseze pe ceilalţi copii/ 
adulţi; 
12. să cunoască şi să respecte regulile referitoare la prevenirea incendiilor şi la securitatea muncii; 
13. să folosească cu grijă instalaţiile electrice şi sanitare; 
14. să respecte proprietatea celorlalți. 
ART. 7 Principalele funcţiile ale serviciului social Casa „Aurora” sunt următoarele: 
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele 
activităţi: 
1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 
2. găzduire pe perioada derulării măsurii de protecție specială; 
3. îngrijire personală; 
4. educare; 
5. dezvoltare abilități de viață independentă; 
6. consiliere psihosocială și suport emoțional 
7. supraveghere 
8. reintegrare familială și comunitară 
9. socializare și activități culturale 
10.  îngrijire medicală curentă 
11.  preparare hrană caldă 
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. campanii de promovare a drepturilor copilului; 
2. activități de tipul „Ziua porților deschise”; 
d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 
1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 
2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea 
următoarelor activităţi: 
1. stabilirea organizării centrului în conformitate cu prevederile standardului; 
2. întocmirea documentelor care stau la baza organizării şi funcţionării centrului; 
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 în funcţie de numărul de beneficiari, de 
gradul de dependenţă al acestora şi de specificul serviciilor oferite. Numărul de posturi şi natura 
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acestora sunt cele stabilite prin legislaţie, organigrama şi statele de funcţii, aprobate de Consiliul 
Judeţean Galaţi. 
(2) Structura personalului este formată din categoriile de personal prevăzute şi aprobate în statele de 
funcţii. 
ART.9 (1) Coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii curente ale casei sunt asigurate de către un 
şef de centru, care realizează şi comunicarea permanentă cu conducerea Direcţiei.  
(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: 
a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul casei şi 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.; 
b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării 
obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă Direcției; 
c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare; 
d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în 
vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare 
a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor 
persoanelor beneficiare; 
e) întocmeşte raportul anual de activitate; 
f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii centrului; 
g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de 
personal; 
h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii casei în comunitate; 
i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale 
drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 
j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi dispune, în 
limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după 
caz, formulează propuneri în acest sens; 
k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de 
organizare şi funcţionare; 
l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi 
instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie; 
m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la 
nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii 
civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; 
n) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a 
prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 
o) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 
p) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 
(3) Ocuparea postului de şef de centru se face prin concurs sau, după caz, prin examen, în condiţiile 
legii.  
(4) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a șefului de centru se face în condiţiile legii. 
ART.10 (1) Personalul de specialitate  din Casa „Aurora” este reprezentat de: 
a) instructor-educator pentru activităţi de resocializare (263508); 
(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 casei 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) Categoriile de personal de specialitate prevăzute în statul de funcţii ale Casei „Aurora” Galați au 
următoarele atribuţii specifice: 
a) Instructor-educator pentru activităţi de resocializare (263508): 
1. Planifică şi conduce activitatea educativă din timpul liber al copiilor, desfăşurând activităţi 
atractive şi eficiente; 
2. Trebuie să cunoască motivele instituționalizării copiilor din grupa de copii pe care o conduce, 
influenţele sociale şi morale care s-au manifestat asupra copilului înaintea instituţionalizării; 
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3. Studiază comportamentul  copiilor şi ia măsuri educative pentru evitarea apariţiei unor aspecte de 
comportament deviant, acţionând pentru formarea lor în spiritul normelor morale de civilizaţie; 
4. Colaborează cu cadrele didactice, psihologul şi le comunică aspectele deosebite din 
comportamentul copiilor, în vederea corelării eforturilor educative; 
5. Dezvoltă înclinaţiile native ale copiilor, canalizându-le spre viitoarea profesie; 
6. De asemenea, organizează în centru  programe artistice în diferite ocazii; 
7. Organizează petreceri pentru sărbătorirea zilei de naştere sau onomastice a beneficiarilor; 
8. Însoțește copiii la / de la şcoală conform orarului stabilit , răspunzând de securitatea lor; 
9. Urmăreşte, prin activităţile pe care le desfăşoară, formarea deprinderilor de viață independentă, în 
vederea reintegrării sociale şi familiale; 
10. Urmăreşte asigurarea ţinutei vestimentare corespunzătoare fiecărui copil, în funcţie de vârstă, 
mărime şi sezon şi ii formează pe copii în spiritul păstrării acestei ţinute curate şi îngrijite;  
11. Răspunde de viaţa şi integritatea corporală a copiilor pe perioada serviciului; 
12. Răspunde de menţinerea copiilor din grupa să în unitate şi face demersuri pentru aducerea copiilor 
plecați fără voie sau care nu au revenit din vacanţă; 
13. Conştientizează copiii asupra valorilor materiale ale bunurilor personale şi colective şi-i iniţiază în 
folosirea şi păstrarea lor în condiţii optime; 
14. Desfăşoară activităţi de socializare a copiilor, îi însoţeşte pe copii în vizitele, excursiile şi taberele 
planificate, la cumpărături, la spectacole, în parc, la activităţi comune cu liceele din oraş; 
15. Asigură supravegherea copiilor pe timpul nopţii, din momentul primirii de la instructorul de zi 
până la predarea schimbului instructorului a doua zi; 
16. Se îngrijeşte de respectarea orelor de somn a tuturor copiilor, culcându-i şi deşteptându-i conform 
programului centrului; 
17. Administrează medicamente la orele prescrise în lipsa asistentului medical; 
18. Sesizează şefului de centru orice formă de abuz, neglijare sau exploatare a copilului; 
19. Menţine legătura cu comunitatea în scopul ajustării activităţilor şi programelor curente pentru 
integrarea /includerea socială a copiilor cu dizabilităţi; 
20. Întocmeşte PIS-uri pentru fiecare copil, conform S.M.O. în vigoare; 
21. Stabileşte în PIS obiective de lucru cu copilul realiste, adaptate nivelului lui global şi utile pentru 
dezvoltarea optimă a copilului; 
22. Evaluează periodic obiectivele de lucru cu copilul; 
23. Instructorul informează managerul de caz, periodic, despre implementarea PIS, participă la 
întrunirea echipei pluridisciplinare din centru; 
24. Ţine evidenţa echipamentului, obiectele de igienă personală şi rechizite pentru copiii din grupă; 
25. Ajută copiii la pregătirea temelor şcolare; 
26. Ţine legătura cu cadrele didactice din şcoala unde învaţă copiii şi participă la şedinţele cu părinţii. 
ART.11 (1) Având în vedere că serviciul rezidenţial Casa „Aurora” funcţionează în cadrul 
Compartimentului case nr. 1, personalul de  conducere, administrare, asistenţă medicală şi socială  
asigura desfăşurarea activităţii in bune condiţii în toate cele 4 case. 
(2) Categoriile de personal de specialitate prevăzute în statul de funcţii ale Casei „Aurora” au 
următoarele atribuţii specifice: 
a) Instructor-educator pentru activităţi de resocializare (263508): 
1. este membru al echipei multidisciplinare de la nivelul compartimentului; 
2. cunoaşte toate datele personale ale beneficiarilor, care se regăsesc în dosarele personale ale 
acestora: date despre familie, motivele instituţionalizării, date de la şcoală, date medicale; 
3. participă la evaluarea iniţială a beneficiarilor, alături de membrii echipei multidisciplinare; 
4. pe baza evaluării iniţiale şi observării comportamentului beneficiarului, în primele 2 săptămâni de 
la aplicarea măsurii de plasament în Compartimentul case nr. 1 stabileşte compatibilitatea între acesta 
şi personalul Compartimentului case nr. 1, făcând propuneri în acest sens;  
5. evaluează copiii şi tinerii din casele de tip familial ale Compartimentului case nr. 1, în scopul 
identificării unor soluţii optime pentru problemele acestora; 
6. consiliază copiii şi tinerii din Compartimentul case nr.1 în vederea integrării lor în familie, pentru 
integrarea lor socio-profesională, în vederea rezolvării unor probleme personale ale acestora; 
7. consiliază familiile naturale/lărgite ale copiilor şi tinerilor din Compartimentul case nr.1 în vederea 
integrării acestora în familie; 
8. îndrumă, consiliază şi formează personalitatea copiilor şi tinerilor beneficiari în domeniul 
orientării şcolare şi profesionale; 
9. împreună cu instructorii din Compartimentul case nr. 1 întocmeşte fişa psihopedagogică a fiecărui 
copil/tânăr; 
10. face recomandări metodice cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţilor educative şi 
recuperative ale copiilor şi tinerilor din Compartimentul case nr. 1; 
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11. stabileşte un program de întâlniri periodice cu instructorii din Compartimentul case nr. 1 pentru 
discuţii cu privire la activităţile educative, stimularea dezvoltării psihomotorii, intelectuale şi afective 
ale copiilor şi tinerilor; 
12. desfăşoară activităţi de orientare şcolară şi profesională a elevilor şi studenţilor; 
13. analizează relaţiile copiilor şi tinerilor cu personalul din Compartimentul case nr. 1, cu şcoala, cu 
părinţii/rudele, cu persoanele apropiate acestora, propunând măsuri pentru rezolvarea problemelor 
şi/sau îmbunătăţirea acestor relaţii; 
14. monitorizează evoluţia copiilor şi tinerilor, dar şi activitatea instructorilor din Compartimentul 
case nr. 1 în relaţiile cu beneficiarii; 
15. colaborează cu toţi membrii din echipa multidisciplinară pentru a veni în sprijinul beneficiarilor; 
16. participă, atunci când este nevoie, la efectuarea anchetelor sociale la domiciliile beneficiarilor; 
17. participă la activităţile organizate în cadrul Compartimentul case nr. 1; 
18. colaborează cu alţi specialişti în domeniu, pentru reactualizarea documentelor şi actelor normative 
de specialitate; 
19. îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de şeful ierarhic superior. 
b) Asistent medical generalist (325901): 
1. asigură însoţirea beneficiarilor la medicul de familie şi unitățile sanitare de specialitate; 
2. are în vedere completarea dosarului medical de casa al beneficiarului; 
3. asigură înscrierea beneficiarilor la medicul de familie şi menţine permanent legătura cu acesta;  
4. cunoaşte şi respectă regulile de igienă prevăzute de legislaţia în vigoare, urmăreşte respectarea 
acestora de către ceilalți salariaţi ai Compartimentului case nr. 1. 
5. completează împreună cu medicul de familie fişa medicală a copilului/tânărului, conform datelor 
solicitate; 
6. verifică periodic modul de efectuare a curăţeniei şi dezinfecţiei corecte a spaţiului (grupuri 
sanitare, bucătărie şi cămară) şi instruieşte personalul în acest sens; 
7. ţine evidenţa fişelor de aptitudini a personalului solicitând reactualizarea analizelor în timp util; 
8. întocmeşte meniul, recomandând în alimentaţia copiilor/tinerilor, cât mai multe fructe şi legume 
proaspete, evitând pe cât este posibil, folosirea conservelor (acestea folosindu-se pe perioada iernii); 
9. controlează periodic igiena individuală a beneficiarilor; 
10. instruieşte instructorii cu privire la aplicarea tratamentelor indicate de medic; 
11. ia primele măsuri de izolare a beneficiarilor în cazul apariţiei unor boli transmisibile; 
12. completează registrul de medicamente administrat bolnavilor;  
13. urmăreşte şi întocmeşte necesarul aparatului de urgenţă; întocmeşte referate pentru achiziţionarea 
medicamentelor (cu plată, compensate, gratuite); 
14. urmăreşte starea de sănătate a copiilor în vederea depistării celor bolnavi şi ia măsuri preventive 
pentru preîntâmpinarea bolilor; 
15. verifică modul de păstrare a probelor alimentare, urmărește completarea zilnică a termogramelor; 
16. verifică calitatea tuturor alimentelor introduse în case; 
17. informează medicul de familie (medicul specialist) asupra problemelor ce depăşesc competenţele 
şi posibilităţile sale de rezolvare; 
18. răspunde de aplicarea sistemului HACCP; 
19. asigură înregistrarea valorilor parametrilor monitorizați în PCC; 
20. informează coordonatorul despre orice abatere a parametrilor de la limitele critice; 
21. întocmeşte procese verbale de constatare a abaterilor de la normele de igienă pe care le prezintă 
conducerii unităţii; 
22. face parte din echipa pluridisciplinară şi îndeplineşte sarcinile ce derivă de aici; 
23. cunoaşte şi respectă normele igienico – sanitare; 
24. cunoaşte şi respectă MOF şi normele interne de organizare şi funcționare a caselor; 
25. cunoaşte, respectă şi aplică normele P.S.I. şi SSM; 
26. respectă programul de lucru zilnic; 
27. cunoaşte şi respectă regulamentul D.G.A.S.P.C.; 
28. îndeplinește şi alte sarcini la cererea coordonatorului caselor. 
c) Inspector de specialitate cu atribuții de administrator: 
1. se ocupă de dotarea şi aprovizionarea caselor cu mobilier, cazarmament, echipament, aparatură 
electrocasnică etc.; 
2. întocmeşte necesarul lunar de aprovizionare cu alimente, materiale de curăţenie, materiale 
igienico-sanitare, le vizează şi la contabil, le depune cu toate vizele etc. până la data de 15 a lunii; 
3. răspunde de aprovizionarea la timp a caselor cu alimente şi materiale de întreţinere; 
4. în condiţiile modificării meniului unic alcătuieşte, împreună cu beneficiarii şi asistenta medicală, 
meniul zilnic şi îl supune aprobării coordonatorului; 
5. răspunde de inventarul caselor; 
6. întocmește necesarele anuale care cuprind lucrări de reamenajare, reparaţii, igienizări; 
7. asigură păstrarea şi justa folosire a tuturor bunurilor caselor; 
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8. se informează zilnic de eventuale defecţiuni apărute în case şi ia măsuri de remediere cât mai rapidă a 
acestora; 
9. repartizează, pe sugestiuni bunurile unităţii şi controlează sistematic modul în care sunt păstrate şi 
folosite acestea; 
10. face parte din comisiile de recepţie a produselor alimentare şi nealimentare; 
11. întocmeşte fisele de echipare ale  beneficiarilor; 
12. ţine evidenţa fişelor de echipament, după eliberarea lor din magazie; 
13. întocmeşte fişele de rechizite şi de igienă, urmărind respectarea sumelor alocate; 
14. întocmeşte fişele pentru obiectele de inventar şi mijloace fixe; 
15. întocmeşte bonurile de consum şi de transfer între case şi alte unităţi; 
16. răspunde de transmiterea către contabil la fiecare 2 luni a actelor necesare pentru plata întreţinerii 
apartamentelor; 
17. transmite documentele de evidenţă primară în termen de 24 ore de la primirea acestora în 
Compartimentul case nr. 1. 
18. realizează lunar punctajul dintre evidenţa sintetică şi cea analitică în programul „GESTOC” împreună 
cu serviciul de contabilitate; 
19. face propuneri de casare a obiectelor de inventar şi asigură operaţiunile de inventariere anuală şi 
curentă a bunurilor unităţii; 
20. are şi atribuţii de casier plătitor; 
21. este responsabil cu aplicarea în cadrul serviciului a instrucţiunilor de lucru „Arhivarea 
documentelor”; 
22. participă la identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de 
muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace/echipamente de muncă şi mediu/locuri de 
muncă/posturi de lucru; 
23. participă la elaborarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecție; 
24. asigură, cu sprijinul instituţiilor de specialitate, evaluarea riscurilor de accidentare, prevenirii 
accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale; 
25. verifică încadrarea noxelor în limitele de nocivitate admise pentru mediul de muncă, cu ajutorul 
serviciilor de specialitate; 
26. efectuează şi verifică instruirea şi informarea personalului în probleme de protecţia muncii şi P.S.I. 
prin cele trei forme de instructaje (introductiv general, la locul de muncă şi periodic) fiind responsabil de 
această activitate; 
27. propune şi participă la elaborarea instrucțiunilor proprii de protecţia muncii şi P.S.I., pentru 
activităţile care necesită acest lucru; 
28. propune dotarea personalului cu mijloace de protecţie individuală şi participă la recepţia mijloacelor 
de protecţie; 
29. răspunde de aplicarea normelor de Protecţia Muncii şi P.S.I.; 
30. răspunde de arhivarea documentelor din cadrul caselor; 
31. cunoaşte şi respectă normele interne de funcţionare; 
32. cunoaşte şi aplică regulamentul de ordine interioară; 
33. îndeplinește şi alte atribuţii stabilite de şeful ierarhic superior. 
(3) Atribuţiile fiecărei categorii de personal sunt prevăzute în fişa postului aprobată de conducerea 
Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați.  
(4) Consiliere psihosocială și suport emoțional este asigurată de Centrul de Consiliere şi Evaluare 
Psihologică din cadrul D.G.A.S.P.C. Galaţi. 
ART.12 (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, casa are în vedere asigurarea resurselor 
necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile. 
(2) Finanţarea cheltuielilor casei se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 
1. bugetul de stat; 2. bugetul Consiliului Judeţean Galaţi; 3. donaţii, sponsorizări şi alte forme private de 
contribuţii băneşti sau în natură, permise de lege; 4. fonduri externe nerambursabile şi rambursabile; 5. 
alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare. 
 

HOTĂRÂREA NR. 218 

din 21 decembrie 2016 
 

privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei „Ştefan” din cadrul 
Compartimentului case nr. 1 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 8.949/14.12.2016             

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
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 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatului 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. 50941/17.11.2016 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 8949/17.11.2016;  

Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, 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 prevederilor Ordinului Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Copilului şi Adopţie nr. 21/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile 
pentru protecţia copilului de tip rezidenţial; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1434/2004, privind atribuţiile şi 
Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) pct. 2 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Casei „Ştefan” din cadrul 
Compartimentului case nr. 1 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, 
conform anexei care este parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea anexa nr. 1 
din Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 126/29.10.2015 privind aprobarea Regulamentelor de 
organizare şi funcţionare ale caselor (apartamentelor) componente ale Compartimentului case nr. 1: 
Casa „Ştefan”, Casa „Tudor”, Casa „Aurora”, Casa „Floare de colţ”, 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 şi de punerea în aplicare. 

 
P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş 

Publicată astăzi, 22 decembrie 2016 

 

 

ANEXĂ 
 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Casei „Ştefan” din cadrul Compartimentului case 
nr. 1 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

 
ART.1 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social 
Casa „Ştefan”, 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. 
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ART.2 Serviciul social Casa „Ştefan”, cod serviciu social 8790CR-C-I, este înfiinţat şi administrat de 
furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galați, acreditat conform 
Certificatului de acreditare nr. 000685/16.05.2014, și are sediul în mun. Galaţi, str. Lebedei nr. 11, 
bloc E6, etaj 2, ap. 32. 
ART.3 Scopul serviciului social Casa „Ştefan” este de a asigura protecţia, creşterea şi îngrijirea 
copilului separat temporar sau definitiv de părinţii săi, ca urmare a stabilirii în condiţiile legii a 
măsurii plasamentului, până la reintegrarea în familie, familia extinsă, plasamentul la o familie 
substitutivă sau adopție. 
ART.4 (1) Serviciul social Casa „Ştefan” 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: Ordinul 21/26.02.2004 pentru aprobarea standardelor 
minime obligatorii privind serviciile pentru protecția copilului de tip rezidențial. 
(3) Serviciul social menţionat mai sus, face parte din Compartimentul case nr.1 din cadrul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galați, ce a fost înfiinţat prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Galați nr. 324/29.09.2003 şi care a fost supus mai multor reorganizări. 
(4) Serviciul social Casa „Ştefan” este înfiinţat prin Hotărârea nr. 55/06.08.2004 a Consiliului 
Judeţului Galaţi, prin închiderea Centrului de Plasament „UNIREA”, în cadrul Proiectului de 
finanţare PHARE RO 0104.01-365GL şi RO 01404.01-366 GL „O Casă pentru fiecare”.  
ART.5 (1) Serviciul social Casa „Ştefan” 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) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Casei „Ştefan” sunt 
următoarele: 
a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 
b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse 
şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea 
de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; 
c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 
d) deschiderea către comunitate; 
e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; 
f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui 
personal mixt; 
g) 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; 
h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după caz, cu 
fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat legături de 
ataşament; 
i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 
j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 
k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, în 
comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor 
persoanei beneficiare de a trăi independent; 
l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în 
soluţionarea situaţiilor de dificultate; 
m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 
n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 
o) primordialitatea responsabilităţii beneficiarului și a familiei acestuia cu privire la dezvoltarea 
propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate 
cu care se pot confrunta la un moment dat; 
p) colaborarea casei cu serviciul public de asistenţă socială. 
ART.6 (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Casa „Ştefan” sunt copii/tineri cu vârste 
cuprinse între 3 – 18/26 ani, fără dizabilități, care se încadrează într-una din următoarele categorii: 
- copiii separaţi temporar sau definitiv, de părinţii lor, cu domiciliul pe raza judeţului Galaţi şi pentru 
care nu s-a putut identifica o măsură de protecţie de tip familial; 
- tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani, care au beneficiat de o măsură de protecție specială și care 
îşi continuă studiile o singură dată într-o formă de învăţământ de zi; 
- copii aflaţi în situaţii de dificultate, care au domiciliul sau au fost găsiţi sau părăsiţi pe raza 
administrativ-teritorială a judeţului Galaţi. 
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(2) Admiterea beneficiarilor se face în baza instituirii măsurii de protecție specială – plasament sau 
plasament în regim de urgenţă dispuse în condiţiile legii de către Comisia pentru Protecţia Copilului,  
Instanţa Judecătorească sau Directorul General al Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Galați. 
(3) Condiţii de încetare a serviciilor – la încetarea măsurii de protecție specială prin: reintegrare 
familială, plasament la o familie, persoană sau asistent maternal profesionist, dobândirea capacității 
depline de exercițiu. 
(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Casa „Ştefan” au următoarele drepturi: 
a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, 
opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială; 
b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea 
deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică; 
c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 
d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin condiţiile care au 
generat situaţia de dificultate; 
e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu; 
f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 
g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 
h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu dizabilităţi: 
1. copilul are dreptul de a beneficia de un nivel de trai care să permită dezvoltarea sa fizică, mentală, 
spirituală, morală şi socială; 
2. copilul are dreptul de a beneficia de asistenţă socială şi de asigurări sociale, în funcţie de resursele 
şi de situaţia în care se află acesta şi persoanele în întreţinerea cărora se găseşte; 
3. copilul are dreptul la stabilirea şi păstrarea identităţii sale; 
4. copilul are dreptul de a-şi păstra cetăţenia, numele şi relaţiile de familie, în condiţiile prevăzute de 
lege, fără nici o ingerinţă; 
5. copilul are dreptul de a-şi cunoaşte rudele şi de a întreţine relaţii personale cu acestea, precum şi 
cu alte persoane alături de care copilul s-a bucurat de viaţa de familie, în măsura în care acest lucru nu 
contravine interesului său superior; 
6. copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice şi a vieţii sale intime, private şi familiale; 
7. copilul are dreptul de a primi o educaţie care să îi permită dezvoltarea, în condiţii 
nediscriminatorii, a aptitudinilor şi personalităţii sale; 
8. copilul are dreptul de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate pe care o poate atinge şi de a 
beneficia de serviciile medicale şi de recuperare necesare pentru asigurarea realizării efective a 
acestui drept; 
9. copilul are dreptul la libertate de exprimare; 
10. copilul are dreptul la libertate de gândire, de conştiinţă şi de religie; 
11. copilul are dreptul la libera asociere în structuri formale şi informale, precum şi libertatea de 
întrunire paşnică, în limitele prevăzute de lege; 
12. copilul aparţinând unei minorităţi naţionale, etnice, religioase sau lingvistice are dreptul la viaţă 
culturală proprie, la declararea apartenenţei sale etnice, religioase, la practicarea propriei sale religii, 
precum şi dreptul de a folosi limba proprie în comun cu alţi membri ai comunităţii din care face parte; 
13. copilul are dreptul la respectarea personalităţii şi individualităţii sale şi nu poate fi supus 
pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare ori degradante; 
14. copilul cu handicap are dreptul la îngrijire specială, adaptată nevoilor sale; 
15. copilul are dreptul la odihnă şi vacanţă; 
16. copilul trebuie să beneficieze de timp suficient pentru odihnă şi vacanţă, să participe în mod liber 
la activităţi recreative proprii vârstei sale şi la activităţile culturale, artistice şi sportive ale 
comunităţii; 
17. copilul are dreptul să depună singur plângeri referitoare la încălcarea drepturilor sale 
fundamentale; 
18. copilul este informat asupra drepturilor sale, precum şi asupra modalităţilor de exercitare a 
acestora. 
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Casa „Ştefan” au următoarele obligaţii: 
1. să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale, la reevaluarea şi revizuirea planului 
individualizat de protecţie şi programului de intervenţie specifică/Planului de Recuperare/Servicii şi a 
planului personalizat de intervenţie, după caz; 
2. să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de protecţie/ 
programului de intervenţie specifică sau Planului de Recuperare/Servicii şi a planului personalizat de 
intervenţie; 
3. să respecte Normele de Ordine Interioară (reguli de comportament, program zilnic etc.); 
4. să respecte ordinea, disciplina şi curăţenia în spaţiile comune şi private din casă; 
5. să nu părăsească incinta casei fără învoire; 
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6. să participe la activităţile organizate în casă;  
7. să nu facă remarci/observaţii discriminatorii sau acţiuni discriminatorii; 
8. să respecte intimitatea celorlalţi; 
9. să participe la activităţi de consiliere în grup; 
10. să nu trateze rău alte persoane (copii, adulţi); 
11. să nu pună/expună alte persoane în situaţii de risc, să nu intimideze/agreseze pe ceilalţi copii/ 
adulţi; 
12. să cunoască şi să respecte regulile referitoare la prevenirea incendiilor şi la securitatea muncii; 
13. să folosească cu grijă instalaţiile electrice şi sanitare; 
14. să respecte proprietatea celorlalți. 
ART.7 Principalele funcţiile ale serviciului social Casa „Ştefan” sunt următoarele: 
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele 
activităţi: 
1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 
2. găzduire pe perioada derulării măsurii de protecție specială; 
3. îngrijire personală; 
4. educare; 
5. dezvoltare abilități de viață independentă; 
6. consiliere psihosocială și suport emoțional; 
7. supraveghere; 
8. reintegrare familială și comunitară; 
9. socializare și activități culturale; 
10.  îngrijire medicală curentă; 
11.  preparare hrană caldă. 
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. campanii de promovare a drepturilor copilului; 
2. activități de tipul „Ziua porților deschise”; 
d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 
1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 
2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea 
următoarelor activităţi: 
9. stabilirea organizării centrului în conformitate cu prevederile standardului; 
10. întocmirea documentelor care stau la baza organizării şi funcţionării centrului; 
11. întocmirea graficelor de lucru şi a pontajelor; 
12. întocmirea fişelor de post; 
13. urmărirea respectării legislaţiei şi a disciplinei de către personal; 
14. realizarea evaluării performanţelor profesionale individuale ale personalului; 
15.  organizarea de reuniuni ale echipelor pluridisciplinare din centru; 
16. organizarea ședințelor administrative. 
ART.8 (1) Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați are obligaţia să asigure 
structura de personal, în condiţiile legislaţiei în vigoare şi în funcţie de numărul de beneficiari, de 
gradul de dependenţă al acestora şi de specificul serviciilor oferite. Numărul de posturi şi natura 
acestora sunt cele stabilite prin legislaţie, organigrama şi statele de funcţii, aprobate de Consiliul 
Judeţean Galaţi. 
(2) Structura personalului este formată din categoriile de personal prevăzute şi aprobate în statele de 
funcţii. 
ART.9 (1) Coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii curente ale casei sunt asigurate de către un 
şef de centru, care realizează şi comunicarea permanentă cu conducerea Direcţiei.  
(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: 
a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul casei şi 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.; 
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b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării 
obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă Direcției; 
c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare; 
d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în 
vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare 
a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor 
persoanelor beneficiare; 
e) întocmeşte raportul anual de activitate; 
f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii centrului; 
g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de 
personal; 
h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii casei în comunitate; 
i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale 
drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 
j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi dispune, în 
limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după 
caz, formulează propuneri în acest sens; 
k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de 
organizare şi funcţionare; 
l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi 
instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie; 
m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la 
nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii 
civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; 
n) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a 
prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 
o) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 
p) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 
(3) Ocuparea postului de şef de centru se face prin concurs sau, după caz, prin examen, în condiţiile 
legii.  
(4) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a șefului de centru se face în condiţiile legii. 
ART.10 (1) Personalul de specialitate  din Casa „Ştefan” este reprezentat de: 

a) instructor-educator pentru activităţi de resocializare (263508); 
(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 casei 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) Categoriile de personal de specialitate prevăzute în statul de funcţii ale Casei „Ştefan” au 
următoarele atribuţii specifice: 
a) Instructor-educator pentru activităţi de resocializare (263508): 
1. Planifică şi conduce activitatea educativă din timpul liber al copiilor, desfăşurând activităţi 
atractive şi eficiente; 
2. Trebuie să cunoască motivele instituționalizării copiilor din grupa de copii pe care o conduce, 
influenţele sociale şi morale care s-au manifestat asupra copilului înaintea instituţionalizării; 
3. Studiază comportamentul  copiilor şi ia măsuri educative pentru evitarea apariţiei unor aspecte de 
comportament deviant, acţionând pentru formarea lor în spiritul normelor morale de civilizaţie; 
4. Colaborează cu cadrele didactice, psihologul şi le comunică aspectele deosebite din 
comportamentul copiilor, în vederea corelării eforturilor educative; 
5. Dezvoltă înclinaţiile native ale copiilor, canalizându-le spre viitoarea profesie; 
6. De asemenea, organizează în centru programe artistice în diferite ocazii; 
7. Organizează petreceri pentru sărbătorirea zilei de naştere sau onomastice a beneficiarilor; 
8. Însoțește copiii la/de la şcoală conform orarului stabilit, răspunzând de securitatea lor; 
9. Urmăreşte, prin activităţile pe care le desfăşoară, formarea deprinderilor de viață independentă, în 
vederea reintegrării sociale şi familiale; 
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10. Urmăreşte asigurarea ţinutei vestimentare corespunzătoare fiecărui copil, în funcţie de vârstă, 
mărime şi sezon şi îi formează pe copii în spiritul păstrării acestei ţinute curate şi îngrijite;  
11. Răspunde de viaţa şi integritatea corporală a copiilor pe perioada serviciului; 
12. Răspunde de menţinerea copiilor din grupa sa în unitate şi face demersuri pentru aducerea copiilor 
plecați fără voie sau care nu au revenit din vacanţă; 
13. Conştientizează copiii asupra valorilor materiale ale bunurilor personale şi colective şi-i iniţiază în 
folosirea şi păstrarea lor în condiţii optime; 
14. Desfăşoară activităţi de socializare a copiilor, îi însoţeşte pe copii în vizitele, excursiile şi taberele 
planificate, la cumpărături, la spectacole, în parc, la activităţi comune cu liceele din oraş; 
15. Asigură supravegherea copiilor pe timpul nopţii, din momentul primirii de la instructorul de zi 
până la predarea schimbului instructorului a doua zi; 
16. Se îngrijeşte de respectarea orelor de somn a tuturor copiilor, culcându-i şi deşteptându-i conform 
programului centrului; 
17. Administrează medicamente la orele prescrise în lipsa asistentului medical; 
18. Sesizează şefului de centru orice formă de abuz, neglijare sau exploatare a copilului; 
19. Menţine legătura cu comunitatea în scopul ajustării activităţilor şi programelor curente pentru 
integrarea /includerea socială a copiilor cu dizabilităţi; 
20. Întocmeşte PIS-uri pentru fiecare copil, conform SMO în vigoare; 
21. Stabileşte în PIS obiective de lucru cu copilul realiste, adaptate nivelului lui global şi utile pentru 
dezvoltarea optimă a copilului; 
22. Evaluează periodic obiectivele de lucru cu copilul; 
23. Instructorul informează managerul de caz, periodic, despre implementarea PIS, participă la 
întrunirea echipei pluridisciplinare din centru; 
24. Ţine evidenţa echipamentului, obiectele de igienă personală şi rechizite pentru copiii din grupă; 
25. Ajută copiii la pregătirea temelor şcolare; 
26. Ţine legătura cu cadrele didactice din şcoala unde învaţă copiii şi participă la şedinţele cu părinţii 
ART.11 (1) Având în vedere că serviciul rezidenţial Casa „Ştefan” funcţionează în cadrul 
Compartimentului case nr. 1, personalul de  conducere, administrare, asistenţă medicală precum şi cel 
de întreţinere-reparaţii asigură desfăşurarea activităţii în bune condiţii în toate structurile componente 
ale complexului, adică inclusiv în casă. 
(2) Categoriile de personal de specialitate prevăzute în statul de funcţii ale Casei „Ştefan” au 
următoarele atribuţii specifice: 
a) Instructor-educator pentru activităţi de resocializare (263508): 
1. este membru al echipei multidisciplinare de la nivelul compartimentului; 
2. cunoaşte toate datele personale ale beneficiarilor, care se regăsesc în dosarele personale ale 
acestora: date despre familie, motivele instituţionalizării, date de la şcoală, date medicale; 
3. participă la evaluarea iniţială a beneficiarilor, alături de membrii echipei multidisciplinare; 
4. pe baza evaluării iniţiale şi observării comportamentului beneficiarului, în primele 2 săptămâni de 
la aplicarea măsurii de plasament în Compartimentul case nr. 1 stabileşte compatibilitatea între acesta 
şi personalul Compartimentului case nr. 1, făcând propuneri în acest sens;  
5. evaluează copiii şi tinerii din casele de tip familial ale Compartimentului case nr. 1, în scopul 
identificării unor soluţii optime pentru problemele acestora; 
6. consiliază copiii şi tinerii din Compartimentul case nr. 1 în vederea integrării lor în familie, pentru 
integrarea lor socio-profesională, în vederea rezolvării unor probleme personale ale acestora; 
7. consiliază familiile naturale/lărgite ale copiilor şi tinerilor din Compartimentul case nr. 1 în 
vederea integrării acestora în familie; 
8. îndrumă, consiliază şi formează personalitatea copiilor şi tinerilor beneficiari în domeniul 
orientării şcolare şi profesionale; 
9. împreună cu instructorii din Compartimentul case nr. 1 întocmeşte fişa psihopedagogică a fiecărui 
copil/tânăr; 
10. face recomandări metodice cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţilor educative şi 
recuperative ale copiilor şi tinerilor din Compartimentul case nr. 1; 
11. stabileşte un program de întâlniri periodice cu instructorii din Compartimentul case nr. 1 pentru 
discuţii cu privire la activităţile educative, stimularea dezvoltării psihomotorii, intelectuale şi afective 
ale copiilor şi tinerilor; 
12. desfăşoară activităţi de orientare şcolară şi profesională a elevilor şi studenţilor; 
13. analizează relaţiile copiilor şi tinerilor cu personalul din Compartimentul case nr. 1, cu şcoala, cu 
părinţii/rudele, cu persoanele apropiate acestora, propunând măsuri pentru rezolvarea problemelor 
şi/sau îmbunătăţirea acestor relaţii; 
14. monitorizează evoluţia copiilor şi tinerilor, dar şi activitatea instructorilor din Compartimentul 
case nr. 1 în relaţiile cu beneficiarii; 
15. colaborează cu toţi membrii din echipa multidisciplinară pentru a veni în sprijinul beneficiarilor; 
16. participă, atunci când este nevoie, la efectuarea anchetelor sociale la domiciliile beneficiarilor; 
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17. participă la activităţile organizate în cadrul Compartimentul case nr.1; 
18. colaborează cu alţi specialişti în domeniu, pentru reactualizarea documentelor şi actelor normative 
de specialitate; 
19. îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de şeful ierarhic superior. 
b) Asistent medical generalist (325901): 
1. asigură însoţirea beneficiarilor la medicul de familie şi unitățile sanitare de specialitate; 
2. are în vedere completarea dosarului medical de casa al beneficiarului; 
3. asigură înscrierea beneficiarilor la medicul de familie şi menţine permanent legătura cu acesta;  
4. cunoaşte şi respectă regulile de igienă prevăzute de legislaţia în vigoare, urmăreşte respectarea 
acestora de către ceilalți salariaţi ai Compartimentului case nr.1. 
5. completează împreună cu medicul de familie fişa medicală a copilului/tânărului, conform datelor 
solicitate; 
6. verifică periodic modul de efectuare a curăţeniei şi dezinfecţiei corecte a spaţiului (grupuri 
sanitare, bucătărie şi cămară) şi instruieşte personalul în acest sens; 
7. ţine evidenţa fişelor de aptitudini a personalului solicitând reactualizarea analizelor în timp util; 
8. întocmeşte meniul, recomandând în alimentaţia copiilor/tinerilor, cât mai multe fructe şi legume 
proaspete, evitând pe cât este posibil, folosirea conservelor (acestea folosindu-se pe perioada iernii); 
9. controlează periodic igiena individuală a beneficiarilor; 
10. instruieşte instructorii cu privire la aplicarea tratamentelor indicate de medic; 
11. ia primele măsuri de izolare a beneficiarilor în cazul apariţiei unor boli transmisibile; 
12. completează registrul de medicamente administrat bolnavilor;  
13. urmăreşte şi întocmeşte necesarul aparatului de urgenţă; întocmeşte referate pentru achiziţionarea 
medicamentelor (cu plată, compensate, gratuite); 
14. urmăreşte starea de sănătate a copiilor în vederea depistării celor bolnavi şi ia măsuri preventive 
pentru preîntâmpinarea bolilor; 
15. verifică modul de păstrare a probelor alimentare, urmărește completarea zilnică a termogramelor; 
16. verifică calitatea tuturor alimentelor introduse în case; 
17. informează medicul de familie (medicul specialist) asupra problemelor ce depăşesc competenţele 
şi posibilităţile sale de rezolvare; 
18. răspunde de aplicarea sistemului HACCP; 
19. asigură înregistrarea valorilor parametrilor monitorizați în PCC; 
20. informează coordonatorul despre orice abatere a parametrilor de la limitele critice; 
21. întocmeşte procese verbale de constatare a abaterilor de la normele de igienă pe care le prezintă 
conducerii unităţii; 
22. face parte din echipa pluridisciplinară şi îndeplineşte sarcinile ce derivă de aici; 
23. cunoaşte şi respectă normele igienico – sanitare; 
24. cunoaşte şi respectă MOF şi normele interne de organizare şi funcționare a caselor; 
25. cunoaşte, respectă şi aplica normele P.S.I. şi S.S.M.; 
26. respectă programul de lucru zilnic; 
27. cunoaşte şi respectă regulamentul D.G.A.S.P.C.; 
28. îndeplinește şi alte sarcini la cererea coordonatorului caselor. 
c) Inspector de specialitate cu atribuții de administrator: 
1. se ocupă de dotarea şi aprovizionarea caselor cu mobilier, cazarmament, echipament, aparatură 

electrocasnică etc.; 
2. întocmeşte necesarul lunar de aprovizionare cu alimente, materiale de curăţenie, materiale 
igienico-sanitare, le vizează şi la contabil, le depune cu toate vizele, etc. până la data de 15 a lunii; 
3. răspunde de aprovizionarea la timp a caselor cu alimente şi materiale de întreţinere; 
4. în condiţiile modificării meniului unic alcătuieşte, împreună cu beneficiarii şi asistenta medicală, 
meniul zilnic şi îl supune aprobării coordonatorului; 
5. răspunde de inventarul caselor; 
6. întocmește necesarele anuale care cuprind lucrări de reamenajare, reparaţii, igienizări; 
7. asigură păstrarea şi justa folosire a tuturor bunurilor caselor; 
8. se informează zilnic de eventuale defecţiuni apărute în case şi ia măsuri de remediere cât mai 
rapidă a acestora; 
9. repartizează pe sugestiuni bunurile unităţii şi controlează sistematic modul în care sunt păstrate şi 
folosite acestea; 
10. face parte din comisiile de recepţie a produselor alimentare şi nealimentare; 
11. întocmeşte fişele de echipare ale beneficiarilor; 
12. ţine evidenţa fişelor de echipament,după eliberarea lor din magazie; 
13. întocmeşte fişele de rechizite şi de igienă,urmărind respectarea sumelor alocate; 
14. întocmeşte fişele pentru obiectele de inventar şi mijloace fixe; 
15. întocmeşte bonurile de consum şi de transfer între case şi alte unităţi; 
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16. răspunde de transmiterea către contabil la fiecare 2 luni a actelor necesare pentru plata întreţinerii 
apartamentelor; 
17. transmite documentele de evidenţă primară în termen de 24 ore de la primirea acestora în 
Compartimentul case nr. 1. 
18. realizează lunar punctajul dintre evidenţa sintetică şi cea analitică în programul „GESTOC” 
împreună cu serviciul de contabilitate; 
19. face propuneri de casare a obiectelor de inventar şi asigură operaţiunile de inventariere anuală şi 
curentă a bunurilor unităţii; 
20. are şi atribuţii de casier plătitor; 
21. este responsabil cu aplicarea, în cadrul serviciului, a instrucţiunilor de lucru „Arhivarea 
documentelor”; 
22. participă la identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului 
de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace/echipamente de muncă şi mediu/locuri de 
muncă/posturi de lucru; 
23. participă la elaborarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecție; 
24. asigură, cu sprijinul instituţiilor de specialitate, evaluarea riscurilor de accidentare, prevenirii 
accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale; 
25. verifică încadrarea noxelor în limitele de nocivitate admise pentru mediul de muncă, cu ajutorul 
serviciilor de specialitate; 
26. efectuează şi verifică instruirea şi informarea personalului în probleme de protecţia muncii şi 
P.S.I. prin cele trei forme de instructaje (introductiv general, la locul de muncă şi periodic) fiind 
responsabil de această activitate; 
27. propune şi participă la elaborarea instrucțiunilor proprii de protecţia muncii şi P.S.I.,pentru 
activităţile care necesită acest lucru; 
28. propune dotarea personalului cu mijloace de protecţie individuală şi participă la recepţia 
mijloacelor de protecţie; 
29. răspunde de aplicarea normelor de Protecţia Muncii şi P.S.I.; 
30. răspunde de arhivarea documentelor din cadrul caselor; 
31. cunoaşte şi respectă normele interne de funcţionare; 
32. cunoaşte şi aplică regulamentul de ordine interioară; 
33. îndeplinește şi alte atribuţii stabilite de şeful ierarhic superior. 
(3) Atribuţiile fiecărei categorii de personal sunt prevăzute în fişa postului aprobată de conducerea 
Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați.  
(4) Consiliere psihosocială și suport emoțional este asigurată de Centrul de Consiliere şi Evaluare 
Psihologică din cadrul D.G.A.S.P.C. Galaţi. 
ART.12 (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, casa are în vedere asigurarea resurselor 
necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile. 
(2) Finanţarea cheltuielilor casei se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 
1. bugetul de stat; 
2. bugetul Consiliului Judeţean Galaţi; 
3. donaţii, sponsorizări şi alte forme private de contribuţii băneşti sau în natură, permise de lege; 
4. fonduri externe nerambursabile şi rambursabile; 
5. alte surse de finanțare, in conformitate cu legislația în vigoare. 

 

HOTĂRÂREA NR. 219 

din 21 decembrie 2016 
 

privind: aprobarea  Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei „Tudor” din cadrul 
Compartimentului case nr. 1 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 8.950/14.12.2016             

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatului 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. 50942/17.11.2016 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 8950/17.11.2016; 



Monitorul Oficial al judeţului Galaţi nr. 12 din decembrie 2016 

Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, 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 prevederilor Ordinului Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Copilului şi Adopţie nr. 21/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile 
pentru protecţia copilului de tip rezidenţial; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1434/2004, privind atribuţiile şi 
Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) pct. 2 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Casei „Tudor” din cadrul 
Compartimentului case nr. 1 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, 
conform anexei care este parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea anexa nr. 2 
din Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 126/29.10.2015 privind aprobarea Regulamentelor de 
organizare şi funcţionare ale caselor (apartamentelor) componente ale Compartimentului case nr. 1: 
Casa „Ştefan”, Casa „Tudor”, Casa „Aurora”, Casa „Floare de colţ”, 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 şi de punerea în aplicare. 

 
P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş 

Publicată astăzi, 22 decembrie 2016 

 
ANEXĂ 

 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Casei „Tudor” din cadrul Compartimentului case 

nr. 1 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
 

ART.1 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social 
Casa „Tudor”, aprobat 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 Serviciul social Casa „Tudor”, cod serviciu social 8790CR-C-I, este înfiinţat şi administrat de 
furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galați, acreditat conform 
Certificatului de acreditare nr. 000685/16.05.2014, și are sediul în mun. Galaţi, str. Cluj nr. 7, bloc 
D5C, etaj 4, ap. 18. 
ART.3 Scopul serviciului social Casa „Tudor” este de a asigura protecţia, creşterea şi îngrijirea 
copilului separat temporar sau definitiv de părinţii săi, ca urmare a stabilirii în condiţiile legii a 
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măsurii plasamentului, până la reintegrarea în familie, familia extinsă, plasamentul la o familie 
substitutivă sau adopție. 
ART.4 (1) Serviciul social Casa „Tudor” 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: Ordinul 21/26.02.2004 pentru aprobarea standardelor 
minime obligatorii privind serviciile pentru protecția copilului de tip rezidențial. 
(3) Serviciul social menţionat mai sus face parte din Compartimentul case nr. 1 din cadrul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galați, ce a fost înfiinţat prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Galați nr. 324/29.09.2003 şi care a fost supus mai multor reorganizări. 
(4) Serviciul social Casa „Tudor” este înființat prin Hotărârea nr. 55/06.08.2004 a Consiliului 
Judeţului Galaţi, prin închiderea Centrului de Plasament „UNIREA”, în cadrul Proiectului de 
finanţare PHARE RO 0104.01-365GL şi RO 01404.01-366 GL „O Casă pentru fiecare”. 
ART.5 (1) Serviciul social Casa „Tudor” 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) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Casei „Tudor” sunt 
următoarele: 
a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 
b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse 
şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea 
de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; 
c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 
d) deschiderea către comunitate; 
e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; 
f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui 
personal mixt; 
g) 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; 
h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după caz, cu 
fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat legături de 
ataşament; 
i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 
j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 
k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, în 
comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor 
persoanei beneficiare de a trăi independent; 
l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în 
soluţionarea situaţiilor de dificultate; 
m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 
n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 
o) primordialitatea responsabilităţii beneficiarului și a familiei acestuia cu privire la dezvoltarea 
propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate 
cu care se pot confrunta la un moment dat; 
p) colaborarea casei cu serviciul public de asistenţă socială. 
ART.6 (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Casa „Tudor” sunt copii/tineri cu vârste 
cuprinse între 3 - 18/ 26 ani, fără dizabilități, care se încadrează într-una din următoarele categorii: 
- copiii separaţi temporar sau definitiv, de părinţii lor, cu domiciliul pe raza judeţului Galaţi şi pentru 
care nu s-a putut identifica o măsură de protecţie de tip familial; 
- tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani, care au beneficiat de o măsură de protecție specială și care 
îşi continuă studiile o singură dată într-o formă de învăţământ de zi 
- copii aflaţi în situaţii de dificultate, care au domiciliul sau au fost găsiţi sau părăsiţi pe raza 
administrativ-teritorială a judeţului Galaţi. 
(2) Admiterea beneficiarilor se face în baza instituirii măsurii de protecție specială – plasament sau 
plasament în regim de urgenţă dispuse în condiţiile legii de către Comisia pentru Protecţia Copilului,  
instanţa judecătorească sau Directorul General al Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Galați. 
(3) Condiţii de încetare a serviciilor – la încetarea măsurii de protecție specială prin: reintegrare 
familială, plasament la o familie, persoană sau asistent maternal profesionist,  dobândirea capacității 
depline de exercițiu. 
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(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Casa „Tudor” au următoarele drepturi: 
a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, 
opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială; 
b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea 
deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică; 
c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 
d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin condiţiile care au 
generat situaţia de dificultate; 
e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu; 
f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 
g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 
h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu dizabilităţi: 
1. copilul are dreptul de a beneficia de un nivel de trai care să permită dezvoltarea sa fizică, 
mentală, spirituală, morală şi socială; 
2. copilul are dreptul de a beneficia de asistenţă socială şi de asigurări sociale, în funcţie de 
resursele şi de situaţia în care se află acesta şi persoanele în întreţinerea cărora se găseşte; 
3. copilul are dreptul la stabilirea şi păstrarea identităţii sale; 
4. copilul are dreptul de a-şi păstra cetăţenia, numele şi relaţiile de familie, în condiţiile prevăzute 
de lege, fără nici o ingerinţă; 
5. copilul are dreptul de a-şi cunoaşte rudele şi de a întreţine relaţii personale cu acestea, precum şi 
cu alte persoane alături de care copilul s-a bucurat de viaţa de familie, în măsura în care acest lucru nu 
contravine interesului său superior; 
6. copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice şi a vieţii sale intime, private şi familiale; 
7. copilul are dreptul de a primi o educaţie care să îi permită dezvoltarea, în condiţii 
nediscriminatorii, a aptitudinilor şi personalităţii sale; 
8. copilul are dreptul de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate pe care o poate atinge şi de a 
beneficia de serviciile medicale şi de recuperare necesare pentru asigurarea realizării efective a 
acestui drept; 
9. copilul are dreptul la libertate de exprimare; 
10. copilul are dreptul la libertate de gândire, de conştiinţă şi de religie; 
11. copilul are dreptul la libera asociere în structuri formale şi informale, precum şi libertatea de 
întrunire paşnică, în limitele prevăzute de lege; 
12. copilul aparţinând unei minorităţi naţionale, etnice, religioase sau lingvistice are dreptul la viaţă 
culturală proprie, la declararea apartenenţei sale etnice, religioase, la practicarea propriei sale religii, 
precum şi dreptul de a folosi limba proprie în comun cu alţi membri ai comunităţii din care face parte; 
13. copilul are dreptul la respectarea personalităţii şi individualităţii sale şi nu poate fi supus 
pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare ori degradante; 
14. copilul cu handicap are dreptul la îngrijire specială, adaptată nevoilor sale; 
15. copilul are dreptul la odihnă şi vacanţă; 
16. copilul trebuie să beneficieze de timp suficient pentru odihnă şi vacanţă, să participe în mod liber 
la activităţi recreative proprii vârstei sale şi la activităţile culturale, artistice şi sportive ale 
comunităţii; 
17. copilul are dreptul să depună singur plângeri referitoare la încălcarea drepturilor sale 
fundamentale; 
18. copilul este informat asupra drepturilor sale, precum şi asupra modalităţilor de exercitare a 
acestora. 
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Casa „Tudor” au următoarele obligaţii: 
1. să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale, la reevaluarea şi revizuirea planului 
individualizat de protecţie şi programului de intervenţie specifică/Planului de Recuperare/Servicii şi a 
planului personalizat de intervenţie, după caz; 
2. să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de protecţie/ 
programului de intervenţie specifică sau Planului de Recuperare/Servicii şi a planului personalizat de 
intervenţie; 
3. să respecte Normele de Ordine Interioară (reguli de comportament, program zilnic etc.); 
4. să respecte ordinea, disciplina şi curăţenia în spaţiile comune şi private din casă; 
5. să nu părăsească incinta casei fără învoire; 
6. să participe la activităţile organizate în casă;  
7. să nu facă remarci/observaţii discriminatorii sau acţiuni discriminatorii; 
8. să respecte intimitatea celorlalţi; 
9. să participe la activităţi de consiliere în grup; 
10. să nu trateze rău alte persoane (copii, adulţi); 
11. să nu pună/expună alte persoane în situaţii de risc, să nu intimideze/agreseze pe ceilalţi copii/ 
adulţi; 
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12. să cunoască şi să respecte regulile referitoare la prevenirea incendiilor şi la securitatea muncii; 
13. să folosească cu grijă instalaţiile electrice şi sanitare; 
14. să respecte proprietatea celorlalți. 
ART. 7 Principalele funcţiile ale serviciului social Casa „Tudor” sunt următoarele: 
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele 
activităţi: 
1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 
2. găzduire pe perioada derulării măsurii de protecție specială; 
3. îngrijire personală; 
4. educare; 
5. dezvoltare abilități de viață independentă; 
6. consiliere psihosocială și suport emoțional; 
7. supraveghere; 
8. reintegrare familială și comunitară; 
9. socializare și activități culturale; 
10.  îngrijire medicală curentă; 
11.  preparare hrană caldă. 
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. campanii de promovare a drepturilor copilului; 
2. activități de tipul „Ziua porților deschise”; 
d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 
1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 
2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea 
următoarelor activităţi: 
1. stabilirea organizării centrului în conformitate cu prevederile standardului; 
2. întocmirea documentelor care stau la baza organizării şi funcţionării centrului; 
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 în funcţie de numărul de beneficiari, de 
gradul de dependenţă al acestora şi de specificul serviciilor oferite. Numărul de posturi şi natura 
acestora sunt cele stabilite prin legislaţie, organigrama şi statele de funcţii, aprobate de Consiliul 
Judeţean Galaţi. 
(2) Structura personalului este formată din categoriile de personal prevăzute şi aprobate în statele de 
funcţii. 
ART.9 (1) Coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii curente ale casei sunt asigurate de către un 
şef de centru, care realizează şi comunicarea permanentă cu conducerea Direcţiei.  
(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: 
a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul casei şi 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.; 
b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării 
obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă Direcției; 
c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare; 
d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în 
vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare 
a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor 
persoanelor beneficiare; 
e) întocmeşte raportul anual de activitate; 
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f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii centrului; 
g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de 
personal; 
h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii casei în comunitate; 
i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale 
drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 
j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi dispune, în 
limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după 
caz, formulează propuneri în acest sens; 
k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de 
organizare şi funcţionare; 
l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi 
instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie; 
m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la 
nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii 
civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; 
n) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a 
prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 
o) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 
p) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 
(3) Ocuparea postului de şef de centru se face prin concurs sau, după caz, prin examen, în condiţiile 
legii.  
(4) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a șefului de centru se face în condiţiile legii. 
ART.10 (1) Personalul de specialitate  din Casa „Tudor” este reprezentat de: 
a) instructor-educator pentru activităţi de resocializare (263508). 
(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 casei 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) Categoriile de personal de specialitate prevăzute în statul de funcţii ale Casei „Tudor” Galaţi au 
următoarele atribuţii specifice: 
a) Instructor-educator pentru activităţi de resocializare (263508): 
1. Planifică şi conduce activitatea educativă din timpul liber al copiilor, desfăşurând activităţi 

atractive şi eficiente; 
2. Trebuie să cunoască motivele instituționalizării copiilor din grupa de copii pe care o conduce, 
influenţele sociale şi morale care s-au manifestat asupra copilului înaintea instituţionalizării; 
3. Studiază comportamentul  copiilor şi ia măsuri educative pentru evitarea apariţiei unor aspecte de 
comportament deviant, acţionând pentru formarea lor în spiritul normelor morale de civilizaţie; 
4. Colaborează cu cadrele didactice, psihologul şi le comunică aspectele deosebite din 
comportamentul copiilor, în vederea corelării eforturilor educative; 
5. Dezvoltă înclinaţiile native ale copiilor, canalizându-le spre viitoarea profesie; 
6. De asemenea, organizează în centru  programe artistice în diferite ocazii; 
7. Organizează petreceri pentru sărbătorirea zilei de naştere sau onomastice a beneficiarilor 
8. Însoțește copiii la/de la şcoală conform orarului stabilit, răspunzând de securitatea lor. 
9. Urmăreşte, prin activităţile pe care le desfăşoară, formarea deprinderilor de viață independentă, în 
vederea reintegrării sociale şi familiale; 
10. Urmăreşte asigurarea ţinutei vestimentare corespunzătoare fiecărui copil, în funcţie de vârstă, 
mărime şi sezon şi ii formează pe copii în spiritul păstrării acestei ţinute curate şi îngrijite;  
11. Răspunde de viaţa şi integritatea corporală a copiilor pe perioada serviciului; 
12. Răspunde de menţinerea copiilor din grupa să în unitate şi face demersuri pentru aducerea copiilor 
plecați fără voie sau care nu au revenit din vacanţă; 
13. Conştientizează copiii asupra valorilor materiale ale bunurilor personale şi colective şi-i iniţiază în 
folosirea şi păstrarea lor în condiţii optime; 
14. Desfăşoară activităţi de socializare a copiilor, îi însoţeşte pe copii în vizitele, excursiile şi taberele 
planificate, la cumpărături, la spectacole, în parc, la activităţi comune cu liceele din oraş; 
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15. Asigură supravegherea copiilor pe timpul nopţii, din momentul primirii de la instructorul de zi 
până la predarea schimbului instructorului a doua zi; 
16. Se îngrijeşte de respectarea orelor de somn a tuturor copiilor, culcându-i şi deşteptându-i conform 
programului centrului; 
17. Administrează medicamente la orele prescrise în lipsa asistentului medical; 
18. Sesizează şefului de centru orice formă de abuz, neglijare sau exploatare a copilului; 
19. Menţine legătura cu comunitatea în scopul ajustării activităţilor şi programelor curente pentru 
integrarea/includerea socială a copiilor cu dizabilităţi; 
20. Întocmeşte PIS-uri pentru fiecare copil, conform SMO în vigoare; 
21. Stabileşte în PIS obiective de lucru cu copilul realiste, adaptate nivelului lui global şi utile pentru 
dezvoltarea optimă a copilului; 
22. Evaluează periodic obiectivele de lucru cu copilul; 
23. Instructorul informează managerul de caz, periodic, despre implementarea PIS, participă la 
întrunirea echipei pluridisciplinare din centru; 
24. Ţine evidenţa echipamentului, obiectele de igienă personală şi rechizite pentru copiii din grupă; 
25. Ajută copiii la pregătirea temelor şcolare; 
26. Ţine legătura cu cadrele didactice din şcoala unde învaţă copiii şi participă la şedinţele cu părinţii. 
ART.11 (1) Având în vedere că serviciul rezidenţial Casa „Tudor” funcţionează în cadrul 
Compartimentului case nr. 1, personalul de  conducere, administrare, asistenţă medicală şi socială  
asigura desfăşurarea activităţii in bune condiţii în toate cele 4 case. 
(2) Categoriile de personal de specialitate prevăzute în statul de funcţii ale Casei „Tudor” au 
următoarele atribuţii specifice: 
a) Instructor-educator pentru activităţi de resocializare (263508): 
1. este membru al echipei multidisciplinare de la nivelul compartimentului; 
2. cunoaşte toate datele personale ale beneficiarilor, care se regăsesc în dosarele personale ale 
acestora: date despre familie, motivele instituţionalizării, date de la şcoală, date medicale; 
3. participă la evaluarea iniţială a beneficiarilor, alături de membrii echipei multidisciplinare; 
4. pe baza evaluării iniţiale şi observării comportamentului beneficiarului, în primele 2 săptămâni de 
la aplicarea măsurii de plasament în Compartimentul case nr. 1 stabileşte compatibilitatea între acesta 
şi personalul Compartimentului case nr. 1, făcând propuneri în acest sens;  
5. evaluează copiii şi tinerii din casele de tip familial ale Compartimentului case nr. 1, în scopul 
identificării unor soluţii optime pentru problemele acestora; 
6. consiliază copiii şi tinerii din Compartimentul case nr. 1 în vederea integrării lor în familie, pentru 
integrarea lor socio-profesională, în vederea rezolvării unor probleme personale ale acestora; 
7. consiliază familiile naturale/lărgite ale copiilor şi tinerilor din Compartimentul case nr. 1 în 
vederea integrării acestora în familie; 
8. îndrumă, consiliază şi formează personalitatea copiilor şi tinerilor beneficiari în domeniul 
orientării şcolare şi profesionale; 
9. împreună cu instructorii din Compartimentul case nr.1 întocmeşte fişa psihopedagogică a fiecărui 
copil/tânăr; 
10. face recomandări metodice cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţilor educative şi 
recuperative ale copiilor şi tinerilor din Compartimentul case nr. 1; 
11. stabileşte un program de întâlniri periodice cu instructorii din Compartimentul case nr. 1 pentru 
discuţii cu privire la activităţile educative, stimularea dezvoltării psihomotorii, intelectuale şi afective 
ale copiilor şi tinerilor; 
12. desfăşoară activităţi de orientare şcolară şi profesională a elevilor şi studenţilor; 
13. analizează relaţiile copiilor şi tinerilor cu personalul din Compartimentul case nr. 1, cu şcoala, cu 
părinţii/rudele, cu persoanele apropiate acestora, propunând măsuri pentru rezolvarea problemelor 
şi/sau îmbunătăţirea acestor relaţii; 
14. monitorizează evoluţia copiilor şi tinerilor, dar şi activitatea instructorilor din Compartimentul 
case nr. 1 în relaţiile cu beneficiarii; 
15. colaborează cu toţi membrii din echipa multidisciplinară pentru a veni în sprijinul beneficiarilor; 
16. participă, atunci când este nevoie, la efectuarea anchetelor sociale la domiciliile beneficiarilor; 
17. participă la activităţile organizate în cadrul Compartimentul case nr. 1; 
18. colaborează cu alţi specialişti în domeniu, pentru reactualizarea documentelor şi actelor normative 
de specialitate; 
19. îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de şeful ierarhic superior. 
b) Asistent medical generalist (325901): 
1. asigură însoţirea beneficiarilor la medicul de familie şi unitățile sanitare de specialitate; 
2. are în vedere completarea dosarului medical de casă al beneficiarului; 
3. asigură înscrierea beneficiarilor la medicul de familie şi menţine permanent legătura cu acesta;  
4. cunoaşte şi respectă regulile de igienă prevăzute de legislaţia în vigoare, urmăreşte respectarea 
acestora de către ceilalți salariaţi ai Compartimentului case nr. 1. 
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5. completează împreună cu medicul de familie fişa medicală a copilului/tânărului, conform datelor 
solicitate; 
6. verifică periodic modul de efectuare a curăţeniei şi dezinfecţiei corecte a spaţiului (grupuri 
sanitare, bucătărie şi cămară) şi instruieşte personalul în acest sens; 
7. ţine evidenţa fişelor de aptitudini a personalului solicitând reactualizarea analizelor în timp util; 
8. întocmeşte meniul, recomandând în alimentaţia copiilor/tinerilor, cât mai multe fructe şi legume 
proaspete, evitând pe cât este posibil, folosirea conservelor (acestea folosindu-se pe perioada iernii); 
9. controlează periodic igiena individuală a beneficiarilor; 
10. instruieşte instructorii cu privire la aplicarea tratamentelor indicate de medic; 
11. ia primele măsuri de izolare a beneficiarilor în cazul apariţiei unor boli transmisibile; 
12. completează registrul de medicamente administrat bolnavilor;  
13. urmăreşte şi întocmeşte necesarul aparatului de urgenţă; întocmeşte referate pentru achiziţionarea 
medicamentelor (cu plată, compensate, gratuite); 
14. urmăreşte starea de sănătate a copiilor în vederea depistării celor bolnavi şi ia măsuri preventive 
pentru preîntâmpinarea bolilor; 
15. verifică modul de păstrare a probelor alimentare, urmărește completarea zilnică a termogramelor; 
16. verifică calitatea tuturor alimentelor introduse în case; 
17. informează medicul de familie (medicul specialist) asupra problemelor ce depăşesc competenţele 
şi posibilităţile sale de rezolvare; 
18. răspunde de aplicarea sistemului HACCP; 
19. asigură înregistrarea valorilor parametrilor monitorizați în PCC; 
20. informează coordonatorul despre orice abatere a parametrilor de la limitele critice; 
21. întocmeşte procese verbale de constatare a abaterilor de la normele de igienă pe care le prezintă 
conducerii unităţii; 
22. face parte din echipa pluridisciplinară şi îndeplineşte sarcinile ce derivă de aici; 
23. cunoaşte şi respectă normele igienico – sanitare; 
24. cunoaşte şi respectă MOF şi normele interne de organizare şi funcționare a caselor; 
25. cunoaşte, respectă şi aplica normele P.S.I. şi S.S.M.; 
26. respectă programul de lucru zilnic; 
27. cunoaşte şi respectă regulamentul D.G.A.S.P.C.; 
28. îndeplinește şi alte sarcini la cererea coordonatorului caselor. 
c) Inspector de specialitate cu atribuții de administrator: 
1. se ocupă de dotarea şi aprovizionarea caselor cu mobilier, cazarmament, echipament, aparatură 

electrocasnică etc.; 
2. întocmeşte necesarul lunar de aprovizionare cu alimente,materiale de curăţenie, materiale 
igienico-sanitare, le vizează şi la contabil, le depune cu toate vizele, etc. până la data de 15 a lunii; 
3. răspunde de aprovizionarea la timp a caselor cu alimente şi materiale de întreţinere; 
4. în condiţiile modificării meniului unic alcătuieşte, împreună cu beneficiarii şi asistenta medicală, 
meniul zilnic şi îl supune aprobării coordonatorului; 
5. răspunde de inventarul caselor; 
6. întocmește necesarele anuale care cuprind lucrări de reamenajare, reparaţii, igienizări; 
7. asigură păstrarea şi justa folosire a tuturor bunurilor caselor; 
8. se informează zilnic de eventuale defecţiuni apărute în case şi ia măsuri de remediere cât mai 
rapidă a acestora; 
9. repartizează, pe sugestiuni bunurile unităţii şi controlează sistematic modul în care sunt păstrate şi 
folosite acestea; 
10. face parte din comisiile de recepţie a produselor alimentare şi nealimentare; 
11. întocmeşte fişele de echipare ale beneficiarilor; 
12. ţine evidenţa fişelor de echipament, după eliberarea lor din magazie; 
13. întocmeşte fişele de rechizite şi de igienă,urmărind respectarea sumelor alocate; 
14. întocmeşte fişele pentru obiectele de inventar şi mijloace fixe; 
15. întocmeşte bonurile de consum şi de transfer între case şi alte unităţi; 
16. răspunde de transmiterea către contabil la fiecare 2 luni a actelor necesare pentru plata întreţinerii 
apartamentelor; 
17. transmite documentele de evidentă primară în termen de 24 ore de la primirea acestora în 
Compartimentul case nr. 1. 
18. realizează lunar punctajul dintre evidenţa sintetică şi cea analitică în programul „GESTOC” 
împreună cu serviciul de contabilitate; 
19. face propuneri de casare a obiectelor de inventar şi asigură operaţiunile de inventariere anuală şi 
curentă a bunurilor unităţii; 
20. are şi atribuţii de casier plătitor; 
21. este responsabil cu aplicarea în cadrul serviciului a instrucţiunilor de lucru „Arhivarea 
documentelor”; 
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22. participă la identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului 
de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace/echipamente de muncă şi mediu/locuri de 
muncă/posturi de lucru; 
23. participă la elaborarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecție; 
24. asigură, cu sprijinul instituţiilor de specialitate, evaluarea riscurilor de accidentare, prevenirii 
accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale; 
25. verifică încadrarea noxelor în limitele de nocivitate admise pentru mediul de muncă, cu ajutorul 
serviciilor de specialitate; 
26. efectuează şi verifică instruirea şi informarea personalului în probleme de protecţia muncii şi 
P.S.I. prin cele trei forme de instructaje (introductiv general, la locul de muncă şi periodic) fiind 
responsabil de această activitate; 
27. propune şi participă la elaborarea instrucțiunilor proprii de protecţia muncii şi P.S.I., pentru 
activităţile care necesită acest lucru; 
28. propune dotarea personalului cu mijloace de protecţie individuală şi participă la recepţia 
mijloacelor de protecţie; 
29. răspunde de aplicarea normelor de Protecţia Muncii şi P.S.I.; 
30. răspunde de arhivarea documentelor din cadrul caselor; 
31. cunoaşte şi respectă normele interne de funcţionare; 
32. cunoaşte şi aplică regulamentul de ordine interioară; 
33. îndeplinește şi alte atribuţii stabilite de şeful ierarhic superior. 
(3) Atribuţiile fiecărei categorii de personal sunt prevăzute în fişa postului aprobată de conducerea 
Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați.  
(4) Consiliere psihosocială și suport emoțional este asigurată de Centrul de Consiliere şi Evaluare 
Psihologică din cadrul D.G.A.S.P.C. Galaţi. 
ART.12 (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, casa are în vedere asigurarea resurselor 
necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile. 
(2) Finanţarea cheltuielilor casei se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 
1. bugetul de stat; 
2. bugetul Consiliului Judeţean Galaţi; 
3. donaţii, sponsorizări şi alte forme private de contribuţii băneşti sau în natură, permise de lege; 
4. fonduri externe nerambursabile şi rambursabile; 
5. alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare. 
 

HOTĂRÂREA NR. 220 

din 21 decembrie 2016 
 

privind: aprobarea  Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei „Floare de colţ” din 
cadrul Compartimentului case nr. 1 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 8.952/14.12.2016             

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatului 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. 50943/17.11.2016 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 8952/17.11.2016; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, 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 prevederilor Ordinului Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Copilului şi Adopţie nr. 21/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile 
pentru protecţia copilului de tip rezidenţial; 



Monitorul Oficial al judeţului Galaţi nr. 12 din decembrie 2016 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1434/2004, privind atribuţiile şi 
Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) pct. 2 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Casei „Floare de colţ” din 
cadrul Compartimentului case nr. 1 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Galaţi, conform anexei care este parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea anexa nr. 4 
din Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 126/29.10.2015 privind aprobarea Regulamentelor de 
organizare şi funcţionare ale caselor (apartamentelor) componente ale Compartimentului case nr. 1: 
Casa „Ştefan”, Casa „Tudor”, Casa „Aurora”, Casa „Floare de colţ”, 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 şi de punerea în aplicare. 

 
P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş 

Publicată astăzi, 22 decembrie 2016 

 
ANEXĂ 

 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Casei „Floare de colţ” din cadrul 

Compartimentului case nr. 1 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Galaţi 

 
ART.1 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social 
Casa „Floare de colţ”, aprobat 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 Serviciul social Casa „Floare de colţ”, cod serviciu social 8790CR-C-I, este înfiinţat şi 
administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galați, 
acreditat conform Certificatului de acreditare nr. 000685/16.05.2014, și are sediul în mun. Galați, str. 
Feroviarilor nr. 3, Micro 13B bloc A2, sc. 3, ap. 45. 
ART.3 Scopul serviciului social Casa „Floare de colţ” este de a asigura protecţia, creşterea şi 
îngrijirea copilului separat temporar sau definitiv de părinţii săi, ca urmare a stabilirii în condiţiile 
legii a măsurii plasamentului, până la reintegrarea în familie, familia extinsă, plasamentul la o familie 
substitutivă sau adopție. 
ART.4 (1) Serviciul social Casa „Floare de colţ” 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: Ordinul 21/26.02.2004 pentru aprobarea standardelor 
minime obligatorii privind serviciile pentru protecția copilului de tip rezidențial. 
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(3) Serviciul social menţionat mai sus, face parte din Compartimentul case nr. 1 din cadrul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galați, ce a fost înfiinţat prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Galați nr. 324/29.09.2003 şi care a fost supus mai multor reorganizări. 
(4) Serviciul social Casa „Floare de colţ” este înființat prin Hotărârea nr.55/06.08.2004 a Consiliului 
Judeţului Galaţi, prin închiderea Centrului de Plasament „UNIREA”, în cadrul Proiectului de 
finanţare PHARE RO 0104.01-365GL şi RO 01404.01-366 GL „O Casă pentru fiecare”. 
ART.5 (1) Serviciul social Casa „Floare de colţ” 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) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Casei „Floare de colţ” 
sunt următoarele: 
a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 
b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse 
şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea 
de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; 
c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 
d) deschiderea către comunitate; 
e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; 
f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui 
personal mixt; 
g) 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; 
h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după caz, cu 
fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat legături de 
ataşament; 
i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 
j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 
k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, în 
comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor 
persoanei beneficiare de a trăi independent; 
l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în 
soluţionarea situaţiilor de dificultate; 
m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 
n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 
o) primordialitatea responsabilităţii beneficiarului și a familiei acestuia cu privire la dezvoltarea 
propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate 
cu care se pot confrunta la un moment dat; 
p) colaborarea casei cu serviciul public de asistenţă socială. 
ART.6 (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Casa „Floare de colţ” sunt copii/tineri cu vârste 
cuprinse între 3 - 18/ 26 ani, fără dizabilități, care se încadrează într-una din următoarele categorii: 
- copiii separaţi temporar sau definitiv, de părinţii lor, cu domiciliul pe raza judeţului Galaţi şi pentru 
care nu s-a putut identifica o măsură de protecţie de tip familial; 
- tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani, care au beneficiat de o măsură de protecție specială și care 
îşi continuă studiile o singură dată într-o formă de învăţământ de zi 
- copii aflaţi în situaţii de dificultate, care au domiciliul sau au fost găsiţi sau părăsiţi pe raza 
administrativ-teritorială a judeţului Galaţi. 
(2) Admiterea beneficiarilor se face în baza instituirii măsurii de protecție specială – plasament sau 
plasament în regim de urgenţă dispuse în condiţiile legii de către Comisia pentru Protecţia Copilului,  
Instanţa Judecătorească sau Directorul General al Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Galați. 
(3) Condiţii de încetare a serviciilor – la încetarea măsurii de protecție specială prin: reintegrare 
familială, plasament la o familie, persoană sau asistent maternal profesionist,  dobândirea capacității 
depline de exercițiu. 
(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Casa „Floare de colţ” au următoarele 
drepturi: 
a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, 
opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială; 
b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea 
deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică; 
c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 
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d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin condiţiile care au 
generat situaţia de dificultate; 
e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu; 
f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 
g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 
h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu dizabilităţi: 
1. copilul are dreptul de a beneficia de un nivel de trai care să permită dezvoltarea sa fizică, 
mentală, spirituală, morală şi socială; 
2. copilul are dreptul de a beneficia de asistenţă socială şi de asigurări sociale, în funcţie de 
resursele şi de situaţia în care se află acesta şi persoanele în întreţinerea cărora se găseşte; 
3. copilul are dreptul la stabilirea şi păstrarea identităţii sale; 
4. copilul are dreptul de a-şi păstra cetăţenia, numele şi relaţiile de familie, în condiţiile prevăzute 
de lege, fără nici o ingerinţă; 
5. copilul are dreptul de a-şi cunoaşte rudele şi de a întreţine relaţii personale cu acestea, precum şi 
cu alte persoane alături de care copilul s-a bucurat de viaţa de familie, în măsura în care acest lucru nu 
contravine interesului său superior; 
6. copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice şi a vieţii sale intime, private şi familiale; 
7. copilul are dreptul de a primi o educaţie care să îi permită dezvoltarea, în condiţii 
nediscriminatorii, a aptitudinilor şi personalităţii sale; 
8. copilul are dreptul de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate pe care o poate atinge şi de a 
beneficia de serviciile medicale şi de recuperare necesare pentru asigurarea realizării efective a 
acestui drept; 
9. copilul are dreptul la libertate de exprimare; 
10. copilul are dreptul la libertate de gândire, de conştiinţă şi de religie; 
11. copilul are dreptul la libera asociere în structuri formale şi informale, precum şi libertatea de 
întrunire paşnică, în limitele prevăzute de lege; 
12. copilul aparţinând unei minorităţi naţionale, etnice, religioase sau lingvistice are dreptul la viaţă 
culturală proprie, la declararea apartenenţei sale etnice, religioase, la practicarea propriei sale religii, 
precum şi dreptul de a folosi limba proprie în comun cu alţi membri ai comunităţii din care face parte; 
13. copilul are dreptul la respectarea personalităţii şi individualităţii sale şi nu poate fi supus 
pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare ori degradante; 
14. copilul cu handicap are dreptul la îngrijire specială, adaptată nevoilor sale; 
15. copilul are dreptul la odihnă şi vacanţă; 
16. copilul trebuie să beneficieze de timp suficient pentru odihnă şi vacanţă, să participe în mod liber 
la activităţi recreative proprii vârstei sale şi la activităţile culturale, artistice şi sportive ale 
comunităţii; 
17. copilul are dreptul să depună singur plângeri referitoare la încălcarea drepturilor sale 
fundamentale; 
18. copilul este informat asupra drepturilor sale, precum şi asupra modalităţilor de exercitare a 
acestora. 
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Casa „Floare de colţ” au următoarele 
obligaţii: 
1. să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale, la reevaluarea şi revizuirea planului 
individualizat de protecţie şi programului de intervenţie specifică/Planului de Recuperare/Servicii şi a 
planului personalizat de intervenţie, după caz; 
2. să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de protecţie/ 
programului de intervenţie specifică sau Planului de Recuperare/Servicii şi a planului personalizat de 
intervenţie; 
3. să respecte Normele de Ordine Interioară (reguli de comportament, program zilnic etc.); 
4. să respecte ordinea, disciplina şi curăţenia în spaţiile comune şi private din casă; 
5. să nu părăsească incinta casei fără învoire; 
6. să participe la activităţile organizate în casă;  
7. să nu facă remarci/observaţii discriminatorii sau acţiuni discriminatorii; 
8. să respecte intimitatea celorlalţi; 
9. să participe la activităţi de consiliere în grup; 
10.să nu trateze rău alte persoane (copii, adulţi); 
11. să nu pună/expună alte persoane în situaţii de risc, să nu intimideze/agreseze pe ceilalţi copii/ 
adulţi; 
12. să cunoască şi să respecte regulile referitoare la prevenirea incendiilor şi la securitatea muncii; 
13. să folosească cu grijă instalaţiile electrice şi sanitare; 
14. să respecte proprietatea celorlalți. 
ART.7 Principalele funcţiile ale serviciului social Casa „Floare de colţ” sunt următoarele: 
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a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele 
activităţi: 
1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 
2. găzduire pe perioada derulării măsurii de protecție specială; 
3. îngrijire personală; 
4. educare; 
5. dezvoltare abilități de viață independentă; 
6. consiliere psihosocială și suport emoțional 
7. supraveghere 
8. reintegrare familială și comunitară 
9. socializare și activități culturale 
10.  îngrijire medicală curentă 
11.  preparare hrană caldă 
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. campanii de promovare a drepturilor copilului; 
2. activități de tipul „Ziua porților deschise”; 
d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 
1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 
2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea 
următoarelor activităţi: 
1. stabilirea organizării centrului în conformitate cu prevederile standardului; 
2. întocmirea documentelor care stau la baza organizării şi funcţionării centrului; 
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 în funcţie de numărul de beneficiari, de 
gradul de dependenţă al acestora şi de specificul serviciilor oferite. Numărul de posturi şi natura 
acestora sunt cele stabilite prin legislaţie, organigrama şi statele de funcţii, aprobate de Consiliul 
Judeţean Galaţi. 
(2) Structura personalului este formată din categoriile de personal prevăzute şi aprobate în statele de 
funcţii. 
ART.9 (1) Coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii curente ale casei sunt asigurate de către un 
şef de centru, care realizează şi comunicarea permanentă cu conducerea Direcţiei.  
(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: 
a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul casei şi 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.; 
b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării 
obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă Direcției; 
c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare; 
d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în 
vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare 
a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor 
persoanelor beneficiare; 
e) întocmeşte raportul anual de activitate; 
f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii centrului; 
g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de 
personal; 
h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii casei în comunitate; 
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i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale 
drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 
j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi dispune, în 
limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după 
caz, formulează propuneri în acest sens; 
k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de 
organizare şi funcţionare; 
l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi 
instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie; 
m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la 
nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii 
civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; 
n) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a 
prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 
o) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 
p) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 
(3) Ocuparea postului de şef de centru se face prin concurs sau, după caz, prin examen, în condiţiile 
legii.  
(4) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a șefului de centru se face în condiţiile legii. 
ART.10 (1) Personalul de specialitate  din Casa „Floare de colţ” este reprezentat de: 
a) instructor-educator pentru activităţi de resocializare (263508). 
(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 casei 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) Categoriile de personal de specialitate prevăzute în statul de funcţii ale Casei „Floare de colţ” 
Galați au următoarele atribuţii specifice: 
a) Instructor-educator pentru activităţi de resocializare (263508): 
1. Planifică şi conduce activitatea educativă din timpul liber al copiilor, desfăşurând activităţi 

atractive şi eficiente; 
2. Trebuie să cunoască motivele instituționalizării copiilor din grupa de copii pe care o conduce, 
influenţele sociale şi morale care s-au manifestat asupra copilului înaintea instituţionalizării; 
3. Studiază comportamentul  copiilor şi ia măsuri educative pentru evitarea apariţiei unor aspecte de 
comportament deviant, acţionând pentru formarea lor în spiritul normelor morale de civilizaţie; 
4. Colaborează cu cadrele didactice, psihologul şi le comunică aspectele deosebite din 
comportamentul copiilor, în vederea corelării eforturilor educative; 
5. Dezvoltă înclinaţiile native ale copiilor, canalizându-le spre viitoarea profesie; 
6. De asemenea, organizează în centru  programe artistice în diferite ocazii; 
7. Organizează petreceri pentru sărbătorirea zilei de naştere sau onomastice a beneficiarilor 
8. Însoțește copiii la/de la şcoală conform orarului stabilit, răspunzând de securitatea lor. 
9. Urmăreşte, prin activităţile pe care le desfăşoară, formarea deprinderilor de viață independentă, în 
vederea reintegrării sociale şi familiale; 
10. Urmăreşte asigurarea ţinutei vestimentare corespunzătoare fiecărui copil, în funcţie de vârstă, 
mărime şi sezon şi ii formează pe copii în spiritul păstrării acestei ţinute curate şi îngrijite;  
11. Răspunde de viaţa şi integritatea corporală a copiilor pe perioada serviciului; 
12. Răspunde de menţinerea copiilor din grupa să în unitate şi face demersuri pentru aducerea copiilor 
plecați fără voie sau care nu au revenit din vacanţă; 
13. Conştientizează copiii asupra valorilor materiale ale bunurilor personale şi colective şi-i iniţiază în 
folosirea şi păstrarea lor în condiţii optime; 
14. Desfăşoară activităţi de socializare a copiilor, îi însoţeşte pe copii în vizitele, excursiile şi taberele 
planificate, la cumpărături, la spectacole, în parc, la activităţi comune cu liceele din oraş; 
15. Asigură supravegherea copiilor pe timpul nopţii, din momentul primirii de la instructorul de zi 
până la predarea schimbului  instructorului a doua zi; 
16. Se îngrijeşte de respectarea orelor de somn a tuturor copiilor, culcându-i şi deşteptându-i conform 
programului centrului; 
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17. Administrează medicamente la orele prescrise în lipsa asistentului medical; 
18. Sesizează şefului de centru orice formă de abuz, neglijare sau exploatare a copilului; 
19. Menţine legătura cu comunitatea în scopul ajustării activităţilor şi programelor curente pentru 
integrarea/includerea socială a copiilor cu dizabilităţi; 
20. Întocmeşte PIS-uri pentru fiecare copil, conform SMO în vigoare; 
21. Stabileşte în PIS obiective de lucru cu copilul realiste, adaptate nivelului lui global şi utile pentru 
dezvoltarea optimă a copilului; 
22. Evaluează periodic obiectivele de lucru cu copilul; 
23. Instructorul informează managerul de caz, periodic, despre implementarea PIS, participă la 
întrunirea echipei pluridisciplinare din centru; 
24. Ţine evidenţa echipamentului, obiectele de igienă personală şi rechizite pentru copiii din grupă; 
25. Ajută copiii la pregătirea temelor şcolare; 
26. Ţine legătura cu cadrele didactice din şcoala unde învaţă copiii şi participă la şedinţele cu părinţii. 
ART.11 (1) Având în vedere că serviciul rezidenţial Casa „Floare de colţ” funcţionează în cadrul 
Compartimentului case nr. 1, personalul de  conducere, administrare, asistenţă medicală şi socială  
asigura desfăşurarea activităţii în bune condiţii în toate cele 4 case. 
(2) Categoriile de personal de specialitate prevăzute în statul de funcţii ale Casei „Floare de colţ” au 
următoarele atribuţii specifice: 
a) Instructor-educator pentru activităţi de resocializare (263508): 
1. este membru al echipei multidisciplinare de la nivelul compartimentului; 
2. cunoaşte toate datele personale ale beneficiarilor, care se regăsesc în dosarele personale ale 
acestora: date despre familie, motivele instituţionalizării, date de la şcoală, date medicale; 
3. participă la evaluarea iniţială a beneficiarilor, alături de membrii echipei multidisciplinare; 
4. pe baza evaluării iniţiale şi observării comportamentului beneficiarului, în primele 2 săptămâni de 
la aplicarea măsurii de plasament în Compartimentul case nr. 1 stabileşte compatibilitatea între acesta 
şi personalul Compartimentului case nr. 1, făcând propuneri în acest sens;  
5. evaluează copiii şi tinerii din casele de tip familial ale Compartimentului case nr. 1, în scopul 
identificării unor soluţii optime pentru problemele acestora; 
6. consiliază copiii şi tinerii din Compartimentul case nr. 1 în vederea integrării lor în familie, pentru 
integrarea lor socio-profesională, în vederea rezolvării unor probleme personale ale acestora; 
7. consiliază familiile naturale/lărgite ale copiilor şi tinerilor din Compartimentul case nr. 1 în 
vederea integrării acestora în familie; 
8. îndrumă, consiliază şi formează personalitatea copiilor şi tinerilor beneficiari în domeniul 
orientării şcolare şi profesionale; 
9. împreună cu instructorii din Compartimentul case nr. 1 întocmeşte fişa psihopedagogică a fiecărui 
copil/tânăr; 
10. face recomandări metodice cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţilor educative şi 
recuperative ale copiilor şi tinerilor din Compartimentul case nr. 1; 
11. stabileşte un program de întâlniri periodice cu instructorii din Compartimentul case nr.1 pentru 
discuţii cu privire la activităţile educative, stimularea dezvoltării psihomotorii, intelectuale şi afective 
ale copiilor şi tinerilor; 
12. desfăşoară activităţi de orientare şcolară şi profesională a elevilor şi studenţilor; 
13. analizează relaţiile copiilor şi tinerilor cu personalul din Compartimentul case nr.1, cu şcoala, cu 
părinţii/rudele, cu persoanele apropiate acestora, propunând măsuri pentru rezolvarea problemelor 
şi/sau îmbunătăţirea acestor relaţii; 
14. monitorizează evoluţia copiilor şi tinerilor, dar şi activitatea instructorilor din Compartimentul 
case nr. 1 în relaţiile cu beneficiarii; 
15. colaborează cu toţi membrii din echipa multidisciplinară pentru a veni în sprijinul beneficiarilor; 
16. participă, atunci când este nevoie, la efectuarea anchetelor sociale la domiciliile beneficiarilor; 
17. participă la activităţile organizate în cadrul Compartimentul case nr. 1; 
18. colaborează cu alţi specialişti în domeniu, pentru reactualizarea documentelor şi actelor normative 
de specialitate; 
19. îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de şeful ierarhic superior. 
b) Asistent medical generalist (325901): 
1. asigură însoţirea beneficiarilor la medicul de familie şi unitățile sanitare de specialitate; 
2. are în vedere completarea dosarului medical de casa al beneficiarului; 
3. asigură înscrierea beneficiarilor la medicul de familie şi menţine permanent legătura cu acesta;  
4. cunoaşte şi respectă regulile de igienă prevăzute de legislaţia în vigoare, urmăreşte respectarea 
acestora de către ceilalți salariaţi ai Compartimentului case nr. 1. 
5. completează împreună cu medicul de familie fişa medicală a copilului/tânărului, conform datelor 
solicitate; 
6. verifică periodic modul de efectuare a curăţeniei şi dezinfecţiei corecte a spaţiului (grupuri 
sanitare, bucătărie şi cămară) şi instruieşte personalul în acest sens; 
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7. ţine evidenţa fişelor de aptitudini a personalului solicitând reactualizarea analizelor în timp util; 
8. întocmeşte meniul, recomandând în alimentaţia copiilor/tinerilor, cât mai multe fructe şi legume 
proaspete, evitând pe cât este posibil, folosirea conservelor (acestea folosindu-se pe perioada iernii); 
9. controlează periodic igiena individuală a beneficiarilor; 
10. instruieşte instructorii cu privire la aplicarea tratamentelor indicate de medic; 
11. ia primele măsuri de izolare a beneficiarilor în cazul apariţiei unor boli transmisibile; 
12. completează registrul de medicamente administrat bolnavilor;  
13. urmăreşte şi întocmeşte necesarul aparatului de urgenţă; întocmeşte referate pentru achiziţionarea 
medicamentelor (cu plată, compensate, gratuite); 
14. urmăreşte starea de sănătate a copiilor în vederea depistării celor bolnavi şi ia măsuri preventive 
pentru preîntâmpinarea bolilor; 
15. verifică modul de păstrare a probelor alimentare, urmărește completarea zilnică a termogramelor; 
16. verifică calitatea tuturor alimentelor introduse în case; 
17. informează medicul de familie (medicul specialist) asupra problemelor ce depăşesc competenţele 
şi posibilităţile sale de rezolvare; 
18. răspunde de aplicarea sistemului HACCP; 
19. asigură înregistrarea valorilor parametrilor monitorizați în PCC; 
20. informează coordonatorul despre orice abatere a parametrilor de la limitele critice; 
21. întocmeşte procese verbale de constatare a abaterilor de la normele de igienă pe care le prezintă 
conducerii unităţii; 
22. face parte din echipa pluridisciplinară şi îndeplineşte sarcinile ce derivă de aici; 
23. cunoaşte şi respectă normele igienico - sanitare; 
24. cunoaşte şi respectă MOF şi normele interne de organizare şi funcționare a caselor; 
25. cunoaşte, respectă şi aplica normele P.S.I. şi S.S.M.; 
26. respectă programul de lucru zilnic; 
27. cunoaşte şi respectă regulamentul D.G.A.S.P.C.; 
28. îndeplinește şi alte sarcini la cererea coordonatorului caselor. 
c) Inspector de specialitate cu atribuții de administrator: 
1. se ocupă de dotarea şi aprovizionarea caselor cu mobilier, cazarmament, echipament, aparatură 

electrocasnică etc.; 
2. întocmeşte necesarul lunar de aprovizionare cu alimente,materiale de curăţenie, materiale 
igienico-sanitare, le vizează şi la contabil, le depune cu toate vizele, etc. până la data de 15 a lunii; 
3. răspunde de aprovizionarea la timp a caselor cu alimente şi materiale de întreţinere; 
4. în condiţiile modificării meniului unic alcătuieşte, împreună cu beneficiarii şi asistenta medicală, 
meniul zilnic şi îl supune aprobării coordonatorului; 
5. răspunde de inventarul caselor; 
6. întocmește necesarele anuale care cuprind lucrări de reamenajare, reparaţii, igienizări; 
7. asigură păstrarea şi justa folosire a tuturor bunurilor caselor; 
8. se informează zilnic de eventuale defecţiuni apărute în case şi ia măsuri de remediere cât mai 
rapidă a acestora; 
9. repartizează, pe sugestiuni bunurile unităţii şi controlează sistematic modul în care sunt păstrate şi 
folosite acestea; 
10. face parte din comisiile de recepţie a produselor alimentare şi nealimentare; 
11. întocmeşte fisele de echipare ale  beneficiarilor; 
12. ţine evidenţa fişelor de echipament, după eliberarea lor din magazie; 
13. întocmeşte fişele de rechizite şi de igienă, urmărind respectarea sumelor alocate; 
14. întocmeşte fişele pentru obiectele de inventar şi mijloace fixe; 
15. întocmeşte bonurile de consum şi de transfer între case şi alte unităţi; 
16. răspunde de transmiterea către contabil la fiecare 2 luni a actelor necesare pentru plata întreţinerii 
apartamentelor; 
17. transmite documentele de evidentă primară în termen de 24 ore de la primirea acestora în 
Compartimentul case nr. 1. 
18. realizează lunar punctajul dintre evidenţa sintetică şi cea analitică în programul „GESTOC” 
împreună cu serviciul de contabilitate; 
19. face propuneri de casare a obiectelor de inventar şi asigură operaţiunile de inventariere anuală şi 
curentă a bunurilor unităţii; 
20. are şi atribuţii de casier plătitor; 
21. este responsabil cu aplicarea în cadrul serviciului,a instrucţiunilor de lucru „Arhivarea 
documentelor”; 
22. participă la identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului 
de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace/echipamente de muncă şi mediu/locuri de 
muncă/posturi de lucru; 
23. participă la elaborarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecție; 
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24. asigură, cu sprijinul instituţiilor de specialitate, evaluarea riscurilor de accidentare, prevenirii 
accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale; 
25. verifică încadrarea noxelor în limitele de nocivitate admise pentru mediul de muncă, cu ajutorul 
serviciilor de specialitate; 
26. efectuează şi verifică instruirea şi informarea personalului în probleme de protecţia muncii şi 
P.S.I. prin cele trei forme de instructaje (introductiv general, la locul de muncă şi periodic) fiind 
responsabil de această activitate; 
27. propune şi participă la elaborarea instrucțiunilor proprii de protecţia muncii şi P.S.I., pentru 
activităţile care necesită acest lucru; 
28. propune dotarea personalului cu mijloace de protecţie individuală şi participă la recepţia 
mijloacelor de protecţie; 
29. răspunde de aplicarea normelor de Protecţia Muncii şi P.S.I.; 
30. răspunde de arhivarea documentelor din cadrul caselor; 
31. cunoaşte şi respectă normele interne de funcţionare; 
32. cunoaşte şi aplică regulamentul de ordine interioară; 
33. îndeplinește şi alte atribuţii stabilite de şeful ierarhic superior. 
(3) Atribuţiile fiecărei categorii de personal sunt prevăzute în fişa postului aprobată de conducerea 
Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați.  
(4) Consiliere psihosocială și suport emoțional este asigurată de Centrul de Consiliere şi Evaluare 
Psihologică din cadrul D.G.A.S.P.C. Galaţi. 
ART.12 (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, casa are în vedere asigurarea resurselor 
necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile. 
(2) Finanţarea cheltuielilor casei se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 
1. bugetul de stat; 
2. bugetul Consiliului Judeţean Galaţi; 
3. donaţii, sponsorizări şi alte forme private de contribuţii băneşti sau în natură, permise de lege; 
4. fonduri externe nerambursabile şi rambursabile; 
5. din alte venituri, în condiţiile legii. 
 

HOTĂRÂREA NR. 221 

din 21 decembrie 2016 
 

privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei „Ana” din cadrul 
Compartimentului case nr. 2 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 8.954/14.12.2016             

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatului 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. 50939/17.11.2016 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 8954/17.11.2016; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, 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 prevederilor Ordinului Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Copilului şi Adopţie nr. 21/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile 
pentru protecţia copilului de tip rezidenţial; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1434/2004, privind atribuţiile şi 
Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) pct. 2 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Casei „Ana” din cadrul 
Compartimentului case nr. 2 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, 
conform anexei care este parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea anexa nr. 2 
din Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 127/29.10.2015 privind aprobarea Regulamentelor de 
organizare şi funcţionare ale caselor (apartamentelor) componente ale Compartimentului case nr. 2: 
Casa „Andrei”, Casa „Ana”, Casa „Monica”, Casa „Miruna”, Casa „Cireşarii”, 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 şi de punerea în aplicare. 

 
P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş 

Publicată astăzi, 22 decembrie 2016 

 

ANEXĂ 
 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Casei „Ana” din cadrul Compartimentului case 
nr. 2 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

 
ART.1 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social 
Casa „Ana”, aprobat 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 caselor şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii 
legali/convenţionali, vizitatori. 
ART.2 Serviciul social Casa „Ana”, cod serviciu social 8790CR-C-I, este înfiinţat şi administrat de 
furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galați, acreditat conform 
Licenţei de funcţionare provizorie nr. 1752 din 21.03.2016, și are sediul în Galaţi, B-dul Dunărea, nr. 
60, bl. PR 4, sc. 3, ap. 54. 
ART.3 Scopul serviciului social Casa „Ana” este de a asigura protecţia, creşterea şi îngrijirea 
copilului separat temporar sau definitiv de părinţii săi, ca urmare a stabilirii în condiţiile legii a 
măsurii plasamentului, până la reintegrarea în familie, familia extinsă, plasamentul la o familie 
substitutivă. 
ART.4 (1) Serviciul social Casa „Ana” 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: Ordinul 21/2004 pentru aprobarea standardelor minime 
obligatorii privind serviciile pentru protecția copilului de tip rezidențial. 
(3) Serviciul social menţionat mai sus face parte din Compartimentul Case nr. 2  din cadrul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galați, ce a fost înfiinţat prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Galați nr. 390 din 30.09.2013. 
(4) Serviciul social Casa „Ana” este înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galați nr. 
55/06.08.2004 . 
ART.5 (1) Serviciul social Casa „Ana” 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 
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ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi 
în standardele minime de calitate aplicabile. 
(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Casei „Ana” sunt 
următoarele: 
a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 
b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse 
şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea 
de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; 
c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 
d) deschiderea către comunitate; 
e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; 
f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui 
personal mixt; 
g) 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; 
h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după caz, cu 
fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat legături de 
ataşament; 
i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 
j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 
k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, în 
comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor 
persoanei beneficiare de a trăi independent; 
l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în 
soluţionarea situaţiilor de dificultate; 
m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 
n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 
o) primordialitatea responsabilităţii beneficiarului și a familiei acestuia cu privire la dezvoltarea 
propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate 
cu care se pot confrunta la un moment dat; 
p) colaborarea casei cu serviciul public de asistenţă socială. 
ART.6 (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Casa „Ana” sunt copii/tineri cu vârste cuprinse 
între 3 - 18/ 26 ani, fără dizabilități, care se încadrează într-una din următoarele categorii: 
- copiii separaţi temporar sau definitiv, de părinţii lor, cu domiciliul pe raza judeţului Galaţi şi pentru 
care nu s-a putut identifica o măsură de protecţie de tip familial; 
- tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani, care a beneficiat de o măsură de protecție specială și care îşi 
continuă studiile o singură dată într-o formă de învăţământ de zi 
(2) Admiterea beneficiarilor se face în baza instituirii măsurii de protecție specială – plasament sau 
plasament în regim de urgenţă dispuse în condiţiile legii de către Comisia pentru Protecţia Copilului,  
Instanţa Judecătorească sau Directorul General al Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Galați. 
(3) Condiţii de încetare a serviciilor – la încetarea măsurii de protecție specială prin: reintegrare 
familială, plasament la o familie, persoană sau asistent maternal profesionist, dobândirea capacității 
depline de exercițiu. 
(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Casa „Ana” au următoarele drepturi: 
a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, 
opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială; 
b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea 
deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică; 
c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 
d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin condiţiile care au 
generat situaţia de dificultate; 
e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu; 
f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 
g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 
h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu dizabilităţi: 
1. copilul are dreptul de a beneficia de un nivel de trai care să permită dezvoltarea sa fizică, mentală, 
spirituală, morală şi socială; 
2. copilul are dreptul de a beneficia de asistenţă socială şi de asigurări sociale, în funcţie de resursele 
şi de situaţia în care se află acesta şi persoanele în întreţinerea cărora se găseşte; 
3. copilul are dreptul la stabilirea şi păstrarea identităţii sale; 
4. copilul are dreptul de a-şi păstra cetăţenia, numele şi relaţiile de familie, în condiţiile prevăzute de 
lege, fără nici o ingerinţă; 
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5. copilul are dreptul de a-şi cunoaşte rudele şi de a întreţine relaţii personale cu acestea, precum şi 
cu alte persoane alături de care copilul s-a bucurat de viaţa de familie, în măsura în care acest lucru nu 
contravine interesului său superior; 
6. copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice şi a vieţii sale intime, private şi familiale; 
7. copilul are dreptul de a primi o educaţie care să îi permită dezvoltarea, în condiţii 
nediscriminatorii, a aptitudinilor şi personalităţii sale; 
8. copilul are dreptul de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate pe care o poate atinge şi de a 
beneficia de serviciile medicale şi de recuperare necesare pentru asigurarea realizării efective a 
acestui drept; 
9. copilul are dreptul la libertate de exprimare; 
10. copilul are dreptul la libertate de gândire, de conştiinţă şi de religie; 
11. copilul are dreptul la libera asociere în structuri formale şi informale, precum şi libertatea de 
întrunire paşnică, în limitele prevăzute de lege; 
12. copilul aparţinând unei minorităţi naţionale, etnice, religioase sau lingvistice are dreptul la viaţă 
culturală proprie, la declararea apartenenţei sale etnice, religioase, la practicarea propriei sale religii, 
precum şi dreptul de a folosi limba proprie în comun cu alţi membri ai comunităţii din care face parte; 
13. copilul are dreptul la respectarea personalităţii şi individualităţii sale şi nu poate fi supus 
pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare ori degradante; 
14. copilul cu handicap are dreptul la îngrijire specială, adaptată nevoilor sale; 
15. copilul are dreptul la odihnă şi vacanţă; 
16. copilul trebuie să beneficieze de timp suficient pentru odihnă şi vacanţă, să participe în mod liber 
la activităţi recreative proprii vârstei sale şi la activităţile culturale, artistice şi sportive ale 
comunităţii; 
17. copilul are dreptul să depună singur plângeri referitoare la încălcarea drepturilor sale 
fundamentale; 
18. copilul este informat asupra drepturilor sale, precum şi asupra modalităţilor de exercitare a 
acestora. 
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Casa „Ana” au următoarele obligaţii: 
1. să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale, la reevaluarea şi revizuirea planului 
individualizat de protecţie şi programului de intervenţie specifică/Planului de Recuperare/Servicii şi a 
planului personalizat de intervenţie, după caz; 
2. să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de protecţie/ 
programului de intervenţie specifică sau Planului de Recuperare/Servicii şi a planului personalizat de 
intervenţie; 
3. să respecte Normele de Ordine Interioară (reguli de comportament, program zilnic etc.); 
4. să respecte ordinea, disciplina şi curăţenia în spaţiile comune şi private din casă; 
5. să nu părăsească incinta casei fără învoire; 
6. să participe la activităţile organizate în casă;  
7. să nu facă remarci/observaţii discriminatorii sau acţiuni discriminatorii; 
8. să respecte intimitatea celorlalţi; 
9. să participe la activităţi de consiliere în grup; 
10. să nu trateze rău alte persoane (copii, adulţi); 
11. să nu pună/expună alte persoane în situaţii de risc, să nu intimideze/agreseze pe ceilalţi copii/ 
adulţi; 
12. să cunoască şi să respecte regulile referitoare la prevenirea incendiilor şi la securitatea muncii; 
13. să folosească cu grijă instalaţiile electrice şi sanitare; 
14. să respecte proprietatea celorlalți. 
ART.7 Principalele funcţiile ale serviciului social Casa „Ana” sunt următoarele: 
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele 
activităţi: 
1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 
2. găzduire pe perioada derulării măsurii de protecție specială; 
3. îngrijire personală; 
4. educare; 
5. dezvoltare abilități de viață independentă; 
6. consiliere psihosocială și suport emoțional 
7. supraveghere 
8. reintegrare familială și comunitară 
9. socializare și activități culturale 
10.  îngrijire medicală curentă 
11.  preparare hrană caldă 
b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre 
domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 
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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. campanii de promovare a drepturilor copilului; 
2. activități de tipul „Ziua porților deschise”; 
d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 
1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 
2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale casei prin realizarea următoarelor 
activităţi: 
1. stabilirea organizării casei în conformitate cu prevederile standardului; 
2. întocmirea documentelor care stau la baza organizării şi funcţionării casei; 
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 casă; 
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 în funcţie de numărul de beneficiari, de 
gradul de dependenţă al acestora şi de specificul serviciilor oferite. Numărul de posturi şi natura 
acestora sunt cele stabilite prin legislaţie, organigrama şi statele de funcţii, aprobate de Consiliul 
Judeţean Galaţi. 
(2) Structura personalului este formată din categoriile de personal prevăzute şi aprobate în statele de 
funcţii. 
ART.9 (1) Coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii curente ale casei sunt asigurate de către un 
şef de casă (asimilat unui şef de centru), care realizează şi comunicarea permanentă cu conducerea 
Direcţiei.  
(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: 
a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul casei şi 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.; 
b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării 
obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă Direcției; 
c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare; 
d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în 
vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare 
a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor 
persoanelor beneficiare; 
e) întocmeşte raportul anual de activitate; 
f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii compartimentului; 
g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de 
personal; 
h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii casei în comunitate; 
i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale 
drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 
j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi dispune, în 
limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după 
caz, formulează propuneri în acest sens; 
k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de 
organizare şi funcţionare; 
l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi 
instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie; 
m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la 
nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii 
civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; 
n) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a 
prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 
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o) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 
p) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 
(3) Ocuparea postului de şef de casă se face prin concurs sau, după caz, prin examen, în condiţiile 
legii.  
(4) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a șefului de casă se face în condiţiile legii. 
ART.10 (1) Personalul de specialitate din Casa „Ana” este reprezentat de: 
a) instructor-educator pentru activităţi de resocializare (263508). 
(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 casei 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) Categoriile de personal de specialitate prevăzute în statul de funcţii ale Casei „Ana” au 
următoarele atribuţii specifice: 
a) Instructor - educator pentru activităţi de resocializare (263508): 
1. Planifică şi conduce activitatea educativă din timpul liber al copiilor, desfăşurând activităţi 
atractive şi eficiente; 
2. Trebuie să cunoască motivele instituționalizării copiilor din grupa de copii pe care o conduce, 
influenţele sociale şi morale care s-au manifestat asupra copilului înaintea instituţionalizării; 
3. Studiază comportamentul  copiilor şi ia măsuri educative pentru evitarea apariţiei unor aspecte de 
comportament deviant, acţionând pentru formarea lor în spiritul normelor morale de civilizaţie; 
4. Colaborează cu cadrele didactice, psihologul şi le comunică aspectele deosebite din 
comportamentul copiilor, în vederea corelării eforturilor educative; 
5. Dezvoltă înclinaţiile native ale copiilor, canalizându-le spre viitoarea profesie; 
6. De asemenea, organizează în case  programe artistice în diferite ocazii; 
7. Organizează petreceri pentru sărbătorirea zilei de naştere sau onomastice a beneficiarilor 
8. Însoțește copiii la/de la şcoală conform orarului stabilit, răspunzând de securitatea lor. 
9. Urmăreşte, prin activităţile pe care le desfăşoară, formarea deprinderilor de viață independentă, în 
vederea reintegrării sociale şi familiale; 
10. Urmăreşte asigurarea ţinutei vestimentare corespunzătoare fiecărui copil, în funcţie de vârstă, 
mărime şi sezon şi ii formează pe copii în spiritul păstrării acestei ţinute curate şi îngrijite;  
11. Răspunde de viaţa şi integritatea corporală a copiilor pe perioada serviciului; 
12. Răspunde de menţinerea copiilor din grupa să în unitate şi face demersuri pentru aducerea copiilor 
plecați fără voie sau care nu au revenit din vacanţă ; 
13. Conştientizează copiii asupra valorilor materiale ale bunurilor personale şi colective şi-i iniţiază în 
folosirea şi păstrarea lor în condiţii optime; 
14. Desfăşoară activităţi de socializare a copiilor, îi însoţeşte pe copii în vizitele, excursiile şi taberele 
planificate, la cumpărături, la spectacole, în parc, la activităţi comune cu liceele din oraş; 
15. Asigură supravegherea copiilor pe timpul nopţii, din momentul primirii de la instructorul de zi 
până la predarea schimbului instructorului a doua zi; 
16. Se îngrijeşte de respectarea orelor de somn a tuturor copiilor, culcându-i şi deşteptându-i conform 
programului casei; 
17. Administrează medicamente la orele prescrise în lipsa asistentului medical; 
18. Sesizează şefului de casă orice formă de abuz, neglijare sau exploatare a copilului; 
19. Menţine legătura cu comunitatea în scopul ajustării activităţilor şi programelor curente pentru 
integrarea/includerea socială a copiilor cu dizabilităţi; 
20. Întocmeşte PIS-uri pentru fiecare copil, conform SMO în vigoare; 
21. Stabileşte în PIS obiective de lucru cu copilul realiste, adaptate nivelului lui global şi utile pentru 
dezvoltarea optimă a copilului; 
22. Evaluează periodic obiectivele de lucru cu copilul; 
23. Instructorul informează managerul de caz, periodic, despre implementarea PIS, participă la 
întrunirea echipei pluridisciplinare din casă; 
24. Ţine evidenţa echipamentului, obiectele de igienă personală şi rechizite pentru copiii din grupă; 
25. Ajută copiii la pregătirea temelor şcolare; 
26. Ţine legătura cu cadrele didactice din şcoala unde învaţă copiii şi participă la şedinţele cu părinţii. 
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ART.11 (1) Având în vedere că serviciul rezidenţial Casa „Ana” funcţionează în cadrul 
Compartimentului Case nr. 2, personalul de  conducere, administrare, asistenţă medicală şi socială  
asigura desfăşurarea activităţii in bune condiţii în toate cele 5 case. Personalul de specialitate din 
cadrul Compartimentului Case nr. 2 este: 
a) inspector de specialitate cu atribuţii de asistent social (263501); 
b) asistent medical generalist (222101); 
c) inspector de specialitate cu atribuții de administrator (515104); 
(2) Atribuţii ale personalului de specialitate: 
a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor 
legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament; 
b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse; 
c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 
d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de 
nerespectare a prevederilor prezentului regulament; 
e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 
f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării 
legislaţiei; 
g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 
(3) Atribuţiile fiecărei categorii de personal sunt prevăzute în fişa postului aprobată de conducerea 
Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați.  
(4) Consiliere psihosocială și suport emoțional este asigurată de Centrul de Consiliere şi Evaluare 
Psihologică din cadrul D.G.A.S.P.C. Galaţi. 
ART.12 (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, casa are în vedere asigurarea resurselor 
necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile. 
(2) Finanţarea cheltuielilor casei se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 
1. bugetul de stat; 
2. bugetul Consiliului Judeţean Galaţi; 
3. donaţii, sponsorizări şi alte forme private de contribuţii băneşti sau în natură, permise de lege; 
4. fonduri externe nerambursabile şi rambursabile; 
5. din alte venituri, în condiţiile legii. 
 

HOTĂRÂREA NR. 222 

din 21 decembrie 2016 
 

privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei „Andrei” din cadrul 
Compartimentului case nr. 2 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 8.953/14.12.2016             

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatului 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. 50937/17.11.2016 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 8953/17.11.2016;  

Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, 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 prevederilor Ordinului Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Copilului şi Adopţie nr. 21/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile 
pentru protecţia copilului de tip rezidenţial; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi 
Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare; 
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 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) pct. 2 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Casei „Andrei” din cadrul 
Compartimentului case nr. 2 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, 
conform anexei care este parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea anexa nr. 1 
din Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 127/29.10.2015 privind aprobarea Regulamentelor de 
organizare şi funcţionare ale caselor (apartamentelor) componente ale Compartimentului case nr. 2: 
Casa „Andrei”, Casa „Ana”, Casa „Monica”, Casa „Miruna”, Casa „Cireşarii”, 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 şi de punerea în aplicare. 

 
P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş 

Publicată astăzi, 22 decembrie 2016 

 

ANEXĂ 
 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Casei „Andrei” din cadrul Compartimentului case 
nr. 2 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

 
ART.1 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social 
Casa „Andrei”, aprobat 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 Serviciul social Casa „Andrei”, cod serviciu social 8790CR-C-I, este înfiinţat şi administrat 
de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galați, acreditat conform 
Licenţă de funcţionare provizorie nr. 2462 din 12.05.2016, și are sediul în Galaţi, str. Combinatului, 
nr. 1, bl. C2, sc. 4, ap. 60. 
ART.3 Scopul serviciului social Casa „Andrei” este de a asigura protecţia, creşterea şi îngrijirea 
copilului separat temporar sau definitiv de părinţii săi, ca urmare a stabilirii în condiţiile legii a 
măsurii plasamentului, până la reintegrarea în familie, familia extinsă, plasamentul la o familie 
substitutivă . 
ART.4 (1) Serviciul social Casa „Andrei” 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: Ordinul 21/2004 pentru aprobarea standardelor minime 
obligatorii privind serviciile pentru protecția copilului de tip rezidențial . 
(3) Serviciul social menţionat mai sus,  face parte din Compartimentul Case nr. 2  din cadrul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galați, ce a fost înfiinţat prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Galați nr. 390 din 30.09.2013. 
(4) Serviciul social Casa „Andrei” este înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galați nr. 
55/06.08.2004. 
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ART.5 (1) Serviciul social Casa „Andrei” 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) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Casei „Andrei” sunt 
următoarele: 
a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 
b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse 
şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea 
de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; 
c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 
d) deschiderea către comunitate; 
e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; 
f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui 
personal mixt; 
g) 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; 
h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după caz, cu 
fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat legături de 
ataşament; 
i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 
j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 
k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, în 
comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor 
persoanei beneficiare de a trăi independent; 
l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în 
soluţionarea situaţiilor de dificultate; 
m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 
n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 
o) primordialitatea responsabilităţii beneficiarului și a familiei acestuia cu privire la dezvoltarea 
propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate 
cu care se pot confrunta la un moment dat; 
p) colaborarea casei cu serviciul public de asistenţă socială. 
ART.6 (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Casa „Andrei” sunt copii/tineri cu vârste 
cuprinse între 3 - 18/ 26 ani, fără dizabilități, care se încadrează într-una din următoarele categorii: 
- copiii separaţi temporar sau definitiv, de părinţii lor, cu domiciliul pe raza judeţului Galaţi şi pentru 
care nu s-a putut identifica o măsură de protecţie de tip familial; 
- tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani, care a beneficiat de o măsură de protecție specială și care îşi 
continuă studiile o singură dată într-o formă de învăţământ de zi. 
(2) Admiterea beneficiarilor se face în baza instituirii măsurii de protecție specială – plasament sau 
plasament în regim de urgenţă dispuse în condiţiile legii de către Comisia pentru Protecţia Copilului,  
Instanţa Judecătorească sau Directorul General al Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Galați. 
(3) Condiţii de încetare a serviciilor – la încetarea măsurii de protecție specială prin: reintegrare 
familială, plasament la o familie, persoană sau asistent maternal profesionist, dobândirea capacității 
depline de exercițiu. 
(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Casa „Andrei” au următoarele drepturi: 
a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, 
opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială; 
b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea 
deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică; 
c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 
d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin condiţiile care au 
generat situaţia de dificultate; 
e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu; 
f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 
g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 
h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu dizabilităţi: 
1. copilul are dreptul de a beneficia de un nivel de trai care să permită dezvoltarea sa fizică, mentală, 
spirituală, morală şi socială; 
2. copilul are dreptul de a beneficia de asistenţă socială şi de asigurări sociale, în funcţie de resursele 
şi de situaţia în care se află acesta şi persoanele în întreţinerea cărora se găseşte; 
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3. copilul are dreptul la stabilirea şi păstrarea identităţii sale; 
4. copilul are dreptul de a-şi păstra cetăţenia, numele şi relaţiile de familie, în condiţiile prevăzute de 
lege, fără nici o ingerinţă; 
5. copilul are dreptul de a-şi cunoaşte rudele şi de a întreţine relaţii personale cu acestea, precum şi cu 
alte persoane alături de care copilul s-a bucurat de viaţa de familie, în măsura în care acest lucru nu 
contravine interesului său superior; 
6. copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice şi a vieţii sale intime, private şi familiale; 
7. copilul are dreptul de a primi o educaţie care să îi permită dezvoltarea, în condiţii nediscriminatorii, 
a aptitudinilor şi personalităţii sale; 
8. copilul are dreptul de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate pe care o poate atinge şi de a 
beneficia de serviciile medicale şi de recuperare necesare pentru asigurarea realizării efective a 
acestui drept; 
9. copilul are dreptul la libertate de exprimare; 
10. copilul are dreptul la libertate de gândire, de conştiinţă şi de religie; 
11. copilul are dreptul la libera asociere în structuri formale şi informale, precum şi libertatea de 
întrunire paşnică, în limitele prevăzute de lege; 
12. copilul aparţinând unei minorităţi naţionale, etnice, religioase sau lingvistice are dreptul la viaţă 
culturală proprie, la declararea apartenenţei sale etnice, religioase, la practicarea propriei sale religii, 
precum şi dreptul de a folosi limba proprie în comun cu alţi membri ai comunităţii din care face parte; 
13. copilul are dreptul la respectarea personalităţii şi individualităţii sale şi nu poate fi supus 
pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare ori degradante; 
14. copilul cu handicap are dreptul la îngrijire specială, adaptată nevoilor sale; 
15. copilul are dreptul la odihnă şi vacanţă; 
16. copilul trebuie să beneficieze de timp suficient pentru odihnă şi vacanţă, să participe în mod liber 
la activităţi recreative proprii vârstei sale şi la activităţile culturale, artistice şi sportive ale 
comunităţii; 
17. copilul are dreptul să depună singur plângeri referitoare la încălcarea drepturilor sale 
fundamentale; 
18. copilul este informat asupra drepturilor sale, precum şi asupra modalităţilor de exercitare a 
acestora. 
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Casa „Andrei” au următoarele obligaţii: 
1. să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale, la reevaluarea şi revizuirea planului 
individualizat de protecţie şi programului de intervenţie specifică/Planului de Recuperare/Servicii şi a 
planului personalizat de intervenţie, după caz; 
2. să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de protecţie/ 
programului de intervenţie specifică sau Planului de Recuperare/Servicii şi a planului personalizat de 
intervenţie; 
3. să respecte Normele de Ordine Interioară (reguli de comportament, program zilnic etc.); 
4. să respecte ordinea, disciplina şi curăţenia în spaţiile comune şi private din casă; 
5. să nu părăsească incinta casei fără învoire; 
6. să participe la activităţile organizate în casă;  
7. să nu facă remarci/observaţii discriminatorii sau acţiuni discriminatorii; 
8. să respecte intimitatea celorlalţi; 
9. să participe la activităţi de consiliere în grup; 
10.să nu trateze rău alte persoane (copii, adulţi); 
11. să nu pună/expună alte persoane în situaţii de risc, să nu intimideze/agreseze pe ceilalţi copii/ 
adulţi; 
12. să cunoască şi să respecte regulile referitoare la prevenirea incendiilor şi la securitatea muncii; 
13. să folosească cu grijă instalaţiile electrice şi sanitare; 
14. să respecte proprietatea celorlalți. 
ART.7 Principalele funcţiile ale serviciului social Casa „Andrei” sunt următoarele: 
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele 
activităţi: 
1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 
2. găzduire pe perioada derulării măsurii de protecție specială; 
3. îngrijire personală; 
4. educare; 
5. dezvoltare abilități de viață independentă; 
6. consiliere psihosocială și suport emoțional; 
7. supraveghere; 
8. reintegrare familială și comunitară; 
9. socializare și activități culturale; 
10.  îngrijire medicală curentă; 
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11.  preparare hrană caldă; 
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. campanii de promovare a drepturilor copilului; 
2. activități de tipul „Ziua porților deschise”; 
d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 
1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 
2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale casei prin realizarea următoarelor 
activităţi: 
1. stabilirea organizării casei în conformitate cu prevederile standardului; 
2. întocmirea documentelor care stau la baza organizării şi funcţionării casei; 
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 casă; 
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 în funcţie de numărul de beneficiari, de 
gradul de dependenţă al acestora şi de specificul serviciilor oferite. Numărul de posturi şi natura 
acestora sunt cele stabilite prin legislaţie, organigrama şi statele de funcţii, aprobate de Consiliul 
Judeţean Galaţi. 
(2) Structura personalului este formată din categoriile de personal prevăzute şi aprobate în statele de 
funcţii. 
ART.9 (1) Coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii curente ale casei sunt asigurate de către un 
şef de casă (asimilat unui şef de centru), care realizează şi comunicarea permanentă cu conducerea 
Direcţiei.  
(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: 
a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul casei şi 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.; 
b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării 
obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă Direcției; 
c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare; 
d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în 
vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare 
a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor 
persoanelor beneficiare; 
e) întocmeşte raportul anual de activitate; 
f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii compartimentului; 
g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de 
personal; 
h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii casei în comunitate; 
i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale 
drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 
j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi dispune, în 
limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după 
caz, formulează propuneri în acest sens; 
k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de 
organizare şi funcţionare; 
l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi 
instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie; 
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m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la 
nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii 
civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; 
n) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a 
prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 
o) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 
p) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 
(3) Ocuparea postului de şef de casă se face prin concurs sau, după caz, prin examen, în condiţiile 
legii.  
(4) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a șefului de casă se face în condiţiile legii. 
ART.10 (1) Personalul de specialitate din Casa „Andrei” este reprezentat de: 
a) instructor-educator pentru activităţi de resocializare (263508). 
(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 casei 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) Categoriile de personal de specialitate prevăzute în statul de funcţii ale Casei „Andrei” au 
următoarele atribuţii specifice: 
a). Instructor - educator pentru activităţi de resocializare (263508): 
1. Planifică şi conduce activitatea educativă din timpul liber al copiilor, desfăşurând activităţi 
atractive şi eficiente; 
2. Trebuie să cunoască motivele instituționalizării copiilor din grupa de copii pe care o conduce, 
influenţele sociale şi morale care s-au manifestat asupra copilului înaintea instituţionalizării; 
3. Studiază comportamentul  copiilor şi ia măsuri educative pentru evitarea apariţiei unor aspecte de 
comportament deviant, acţionând pentru formarea lor în spiritul normelor morale de civilizaţie; 
4. Colaborează cu cadrele didactice, psihologul şi le comunică aspectele deosebite din 
comportamentul copiilor, în vederea corelării eforturilor educative; 
5. Dezvoltă înclinaţiile native ale copiilor, canalizându-le spre viitoarea profesie; 
6. De asemenea, organizează în case  programe artistice în diferite ocazii; 
7. Organizează petreceri pentru sărbătorirea zilei de naştere sau onomastice a beneficiarilor 
8. Însoțește copiii la/de la şcoală conform orarului stabilit, răspunzând de securitatea lor. 
9. Urmăreşte, prin activităţile pe care le desfăşoară, formarea deprinderilor de viață independentă, în 
vederea reintegrării sociale şi familiale; 
10. Urmăreşte asigurarea ţinutei vestimentare corespunzătoare fiecărui copil, în funcţie de vârstă, 
mărime şi sezon şi ii formează pe copii în spiritul păstrării acestei ţinute curate şi îngrijite;  
11. Răspunde de viaţa şi integritatea corporală a copiilor pe perioada serviciului; 
12. Răspunde de menţinerea copiilor din grupa să în unitate şi face demersuri pentru aducerea copiilor 
plecați fără voie sau care nu au revenit din vacanţă; 
13. Conştientizează copiii asupra valorilor materiale ale bunurilor personale şi colective şi-i iniţiază în 
folosirea şi păstrarea lor în condiţii optime; 
14. Desfăşoară activităţi de socializare a copiilor, îi însoţeşte pe copii în vizitele, excursiile şi taberele 
planificate, la cumpărături, la spectacole, în parc, la activităţi comune cu liceele din oraş; 
15. Asigură supravegherea copiilor pe timpul nopţii, din momentul primirii de la instructorul de zi 
până la predarea schimbului  instructorului a doua zi; 
16. Se îngrijeşte de respectarea orelor de somn a tuturor copiilor, culcându-i şi deşteptându-i conform 
programului casei; 
17. Administrează medicamente la orele prescrise în lipsa asistentului medical; 
18. Sesizează şefului de casă orice formă de abuz, neglijare sau exploatare a copilului; 
19. Menţine legătura cu comunitatea în scopul ajustării activităţilor şi programelor curente pentru 
integrarea /includerea socială a copiilor cu dizabilităţi; 
20. Întocmeşte PIS-uri pentru fiecare copil, conform SMO în vigoare; 
21. Stabileşte în PIS obiective de lucru cu copilul realiste, adaptate nivelului lui global şi utile pentru 
dezvoltarea optimă a copilului; 
22. Evaluează periodic obiectivele de lucru cu copilul; 
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23. Instructorul informează managerul de caz, periodic, despre implementarea PIS, participă la 
întrunirea echipei pluridisciplinare din casă; 
24. Ţine evidenţa echipamentului, obiectele de igienă personală şi rechizite pentru copiii din grupă; 
25. Ajută copiii la pregătirea temelor şcolare; 
26. Ţine legătura cu cadrele didactice din şcoala unde învaţă copiii şi participă la şedinţele cu părinţii. 
ART.11 (1) Având în vedere că serviciul rezidenţial Casa „Andrei” funcţionează în cadrul 
Compartimentului Case nr. 2, personalul de  conducere, administrare, asistenţă medicală şi socială  
asigura desfăşurarea activităţii în bune condiţii în toate cele 5 case. 
Personalul de specialitate din cadrul Compartimentului Case nr. 2 este: 
a) inspector de specialitate cu atribuţii de asistent social (263501); 
b) asistent medical generalist (222101); 
c) inspector de specialitate cu atribuții de administrator (515104). 
(2) Atribuţii ale personalului de specialitate: 
a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor 
legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament; 
b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse; 
c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 
d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de 
nerespectare a prevederilor prezentului regulament; 
e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 
f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării 
legislaţiei; 
g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 
(3) Atribuţiile fiecărei categorii de personal sunt prevăzute în fişa postului aprobată de conducerea 
Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați.  
(4) Consiliere psihosocială și suport emoțional este asigurată de Centrul de Consiliere şi Evaluare 
Psihologică din cadrul D.G.A.S.P.C. Galaţi. 
ART.12 (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, casa are în vedere asigurarea resurselor 
necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile. 
(2) Finanţarea cheltuielilor casei se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 
1. bugetul de stat; 
2. bugetul Consiliului Judeţean Galaţi; 
3. donaţii, sponsorizări şi alte forme private de contribuţii băneşti sau în natură, permise de lege; 
4. fonduri externe nerambursabile şi rambursabile; 
5. din alte venituri, în condiţiile legii. 
 

HOTĂRÂREA NR. 223 

din 21 decembrie 2016 
 

privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei „Cireşarii” din cadrul 
Compartimentului case nr. 2 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 8.957/14.12.2016             

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatului 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. 50933/17.11.2016 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 8957/17.11.2016;  

Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, 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; 
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Având în vedere prevederile prevederilor Ordinului Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Copilului şi Adopţie nr. 21/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile 
pentru protecţia copilului de tip rezidenţial; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi 
Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) pct. 2 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Casei „Cireşarii” din cadrul 
Compartimentului case nr. 2 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, 
conform anexei care este parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea anexa nr. 5 
din Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 127/29.10.2015 privind aprobarea Regulamentelor de 
organizare şi funcţionare ale caselor (apartamentelor) componente ale Compartimentului case nr. 2: 
Casa „Andrei”, Casa „Ana”, Casa „Monica”, Casa „Miruna”, Casa „Cireşarii”, 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 şi de punerea în aplicare. 

 
P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş 

Publicată astăzi, 22 decembrie 2016 

 

ANEXĂ 
 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Casei „Cireşarii” din cadrul Compartimentului 
case nr. 2 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

 
ART.1 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social 
Casa „Cireşarii”, aprobat 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 casei şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii 
legali/convenţionali, vizitatori. 
ART.2 Serviciul social Casa „Cireşarii”, cod serviciu social 8790CR-C-I, este înfiinţat şi administrat 
de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galați, acreditat conform 
Licenţei de funcţionare provizorie nr. 2128 din 12.05.2016, și are sediul în Galaţi, str. Strungarilor, 
nr. 2, bl. K1, sc. 4, ap. 77. 
ART.3 Scopul serviciului social Casa „Cireşarii” este de a asigura protecţia, creşterea şi îngrijirea 
copilului separat temporar sau definitiv de părinţii săi, ca urmare a stabilirii în condiţiile legii a 
măsurii plasamentului, până la reintegrarea în familie, familia extinsă, plasamentul la o familie 
substitutivă . 
ART.4 (1) Serviciul social Casa „Cireşarii” 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: Ordinul 21/2004 pentru aprobarea standardelor minime 
obligatorii privind serviciile pentru protecția copilului de tip rezidențial. 
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(3) Serviciul social menţionat mai sus face parte din Compartimentul Case nr. 2  din cadrul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galați, ce a fost înfiinţat prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Galați nr. 390 din 30.09.2013. 
(4) Serviciul social Casa „Cireşarii” este înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galați nr. 
55/06.08.2004. 
ART.5 (1) Serviciul social Casa „Cireşarii” 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) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Casei „Cireşarii” sunt 
următoarele: 
a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 
b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse 
şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea 
de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; 
c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 
d) deschiderea către comunitate; 
e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; 
f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui 
personal mixt; 
g) 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; 
h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după caz, cu 
fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat legături de 
ataşament; 
i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 
j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 
k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, în 
comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor 
persoanei beneficiare de a trăi independent; 
l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în 
soluţionarea situaţiilor de dificultate; 
m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 
n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 
o) primordialitatea responsabilităţii beneficiarului și a familiei acestuia cu privire la dezvoltarea 
propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate 
cu care se pot confrunta la un moment dat; 
p) colaborarea casei cu serviciul public de asistenţă socială. 
ART.6 (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Casa „Cireşarii” sunt copii/tineri cu vârste 
cuprinse între 3 - 18/ 26 ani, fără dizabilități, care se încadrează într-una din următoarele categorii: - 
copiii separaţi temporar sau definitiv, de părinţii lor, cu domiciliul pe raza judeţului Galaţi şi pentru 
care nu s-a putut identifica o măsură de protecţie de tip familial; - tinerii care au împlinit vârsta de 18 
ani, care a beneficiat de o măsură de protecție specială și care îşi continuă studiile o singură dată într-
o formă de învăţământ de zi 
(2) Admiterea beneficiarilor se face în baza instituirii măsurii de protecție specială – plasament sau 
plasament în regim de urgenţă dispuse în condiţiile legii de către Comisia pentru Protecţia Copilului,  
Instanţa Judecătorească sau Directorul General al Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Galați. 
(3) Condiţii de încetare a serviciilor – la încetarea măsurii de protecție specială prin: reintegrare 
familială, plasament la o familie, persoană sau asistent maternal profesionist,  dobândirea capacității 
depline de exercițiu. 
(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Casa „Cireşarii” au următoarele drepturi: 
a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, 
opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială; 
b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea 
deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică; 
c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 
d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin condiţiile care au 
generat situaţia de dificultate; 
e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu; 
f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 
g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 
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h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu dizabilităţi: 
1. copilul are dreptul de a beneficia de un nivel de trai care să permită dezvoltarea sa fizică, mentală, 
spirituală, morală şi socială; 
2. copilul are dreptul de a beneficia de asistenţă socială şi de asigurări sociale, în funcţie de resursele 
şi de situaţia în care se află acesta şi persoanele în întreţinerea cărora se găseşte; 
3. copilul are dreptul la stabilirea şi păstrarea identităţii sale; 
4. copilul are dreptul de a-şi păstra cetăţenia, numele şi relaţiile de familie, în condiţiile prevăzute de 
lege, fără nici o ingerinţă; 
5. copilul are dreptul de a-şi cunoaşte rudele şi de a întreţine relaţii personale cu acestea, precum şi cu 
alte persoane alături de care copilul s-a bucurat de viaţa de familie, în măsura în care acest lucru nu 
contravine interesului său superior; 
6. copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice şi a vieţii sale intime, private şi familiale; 
7. copilul are dreptul de a primi o educaţie care să îi permită dezvoltarea, în condiţii nediscriminatorii, 
a aptitudinilor şi personalităţii sale; 
8. copilul are dreptul de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate pe care o poate atinge şi de a 
beneficia de serviciile medicale şi de recuperare necesare pentru asigurarea realizării efective a 
acestui drept; 
9. copilul are dreptul la libertate de exprimare; 
10. copilul are dreptul la libertate de gândire, de conştiinţă şi de religie; 
11. copilul are dreptul la libera asociere în structuri formale şi informale, precum şi libertatea de 
întrunire paşnică, în limitele prevăzute de lege; 
12. copilul aparţinând unei minorităţi naţionale, etnice, religioase sau lingvistice are dreptul la viaţă 
culturală proprie, la declararea apartenenţei sale etnice, religioase, la practicarea propriei sale religii, 
precum şi dreptul de a folosi limba proprie în comun cu alţi membri ai comunităţii din care face parte; 
13. copilul are dreptul la respectarea personalităţii şi individualităţii sale şi nu poate fi supus 
pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare ori degradante; 
14. copilul cu handicap are dreptul la îngrijire specială, adaptată nevoilor sale; 
15. copilul are dreptul la odihnă şi vacanţă; 
16. copilul trebuie să beneficieze de timp suficient pentru odihnă şi vacanţă, să participe în mod liber 
la activităţi recreative proprii vârstei sale şi la activităţile culturale, artistice şi sportive ale 
comunităţii; 
17. copilul are dreptul să depună singur plângeri referitoare la încălcarea drepturilor sale 
fundamentale; 
18. copilul este informat asupra drepturilor sale, precum şi asupra modalităţilor de exercitare a 
acestora. 
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Casa „Cireşarii” au următoarele obligaţii: 
1. să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale, la reevaluarea şi revizuirea planului 
individualizat de protecţie şi programului de intervenţie specifică/ Planului de Recuperare/Servicii şi 
a planului personalizat de intervenţie, după caz; 
2. să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de protecţie/ 
programului de intervenţie specifică sau Planului de Recuperare/Servicii şi a planului personalizat de 
intervenţie; 
3. să respecte Normele de Ordine Interioară (reguli de comportament, program zilnic etc.); 
4. să respecte ordinea, disciplina şi curăţenia în spaţiile comune şi private din casă; 
5. să nu părăsească incinta casei fără învoire; 
6. să participe la activităţile organizate în casă;  
7. să nu facă remarci/observaţii discriminatorii sau acţiuni discriminatorii; 
8. să respecte intimitatea celorlalţi; 
9. să participe la activităţi de consiliere în grup; 
10. să nu trateze rău alte persoane (copii, adulţi); 
11. să nu pună/expună alte persoane în situaţii de risc, să nu intimideze/agreseze pe ceilalţi copii/ 
adulţi; 
să cunoască şi să respecte regulile referitoare la prevenirea incendiilor şi la securitatea muncii; 
12. să folosească cu grijă instalaţiile electrice şi sanitare; 
13. să respecte proprietatea celorlalți. 
ART. 7 Principalele funcţiile ale serviciului social Casa „Cireşarii” sunt următoarele: 
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele 
activităţi: 
1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 
2. găzduire pe perioada derulării măsurii de protecție specială; 
3. îngrijire personală; 
4. educare; 
5. dezvoltare abilități de viață independentă; 
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6. consiliere psihosocială și suport emoțional; 
7. supraveghere; 
8. reintegrare familială și comunitară; 
9. socializare și activități culturale; 
10.  îngrijire medicală curentă; 
11.  preparare hrană caldă. 
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. campanii de promovare a drepturilor copilului; 
2. activități de tipul „Ziua porților deschise”; 
d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 
1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 
2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale casei prin realizarea următoarelor 
activităţi: 
1. stabilirea organizării casei în conformitate cu prevederile standardului ; 
2. întocmirea documentelor care stau la baza organizării şi funcţionării casei; 
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 casă; 
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 în funcţie de numărul de beneficiari, de 
gradul de dependenţă al acestora şi de specificul serviciilor oferite. Numărul de posturi şi natura 
acestora sunt cele stabilite prin legislaţie, organigrama şi statele de funcţii, aprobate de Consiliul 
Judeţean Galaţi. 
(2) Structura personalului este formată din categoriile de personal prevăzute şi aprobate în statele de 
funcţii. 
ART.9 (1) Coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii curente ale casei sunt asigurate de către un 
şef de casă (asimilat şefului de centru), care realizează şi comunicarea permanentă cu conducerea 
Direcţiei.  
(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: 
a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul casei şi 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.; 
b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării 
obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă Direcției; 
c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare; 
d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în 
vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare 
a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor 
persoanelor beneficiare; 
e) întocmeşte raportul anual de activitate; 
f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii compartimentului; 
g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de 
personal; 
h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii casei în comunitate; 
i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale 
drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 
j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi dispune, în 
limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după 
caz, formulează propuneri în acest sens; 
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k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de 
organizare şi funcţionare; 
l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi 
instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie; 
m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la 
nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii 
civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; 
n) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a 
prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 
o) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 
p) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 
(3) Ocuparea postului de şef de casă se face prin concurs sau, după caz, prin examen, în condiţiile 
legii.  
(4) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a șefului de casă se face în condiţiile legii. 
ART.10 (1) Personalul de specialitate din Casa „Cireşarii” este reprezentat de: 
a) instructor-educator pentru activităţi de resocializare (263508). 
(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 casei 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) Categoriile de personal de specialitate prevăzute în statul de funcţii ale Casei „Cireşarii” au 
următoarele atribuţii specifice: 
a). Instructor-educator pentru activităţi de resocializare (263508): 
1. Planifică şi conduce activitatea educativă din timpul liber al copiilor, desfăşurând activităţi 
atractive şi eficiente; 
2. Trebuie să cunoască motivele instituționalizării copiilor din grupa de copii pe care o conduce, 
influenţele sociale şi morale care s-au manifestat asupra copilului înaintea instituţionalizării; 
3. Studiază comportamentul  copiilor şi ia măsuri educative pentru evitarea apariţiei unor aspecte de 
comportament deviant, acţionând pentru formarea lor în spiritul normelor morale de civilizaţie; 
4. Colaborează cu cadrele didactice, psihologul şi le comunică aspectele deosebite din 
comportamentul copiilor, în vederea corelării eforturilor educative; 
5. Dezvoltă înclinaţiile native ale copiilor, canalizându-le spre viitoarea profesie; 
6. De asemenea, organizează în case  programe artistice în diferite ocazii; 
7. Organizează petreceri pentru sărbătorirea zilei de naştere sau onomastice a beneficiarilor; 
8. Însoțește copiii la/de la şcoală conform orarului stabili , răspunzând de securitatea lor. 
9. Urmăreşte, prin activităţile pe care le desfăşoară, formarea deprinderilor de viață independentă, în 
vederea reintegrării sociale şi familiale; 
10. Urmăreşte asigurarea ţinutei vestimentare corespunzătoare fiecărui copil, în funcţie de vârstă, 
mărime şi sezon şi ii formează pe copii în spiritul păstrării acestei ţinute curate şi îngrijite;  
11. Răspunde de viaţa şi integritatea corporală a copiilor pe perioada serviciului; 
12. Răspunde de menţinerea copiilor din grupa să în unitate şi face demersuri pentru aducerea copiilor 
plecați fără voie sau care nu au revenit din vacanţă; 
13. Conştientizează copiii asupra valorilor materiale ale bunurilor personale şi colective şi-i iniţiază în 
folosirea şi păstrarea lor în condiţii optime; 
14. Desfăşoară activităţi de socializare a copiilor, îi însoţeşte pe copii în vizitele, excursiile şi taberele 
planificate, la cumpărături, la spectacole, în parc, la activităţi comune cu liceele din oraş; 
15. Asigură supravegherea copiilor pe timpul nopţii, din momentul primirii de la instructorul de zi 
până la predarea schimbului instructorului a doua zi; 
16. Se îngrijeşte de respectarea orelor de somn a tuturor copiilor, culcându-i şi deşteptându-i conform 
programului casei; 
17. Administrează medicamente la orele prescrise în lipsa asistentului medical; 
18.  Sesizează şefului de casă orice formă de abuz, neglijare sau exploatare a copilului; 
19. Menţine legătura cu comunitatea în scopul ajustării activităţilor şi programelor curente pentru 
integrarea/includerea socială a copiilor cu dizabilităţi; 
20. Întocmeşte PIS-uri pentru fiecare copil, conform SMO în vigoare; 
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21. Stabileşte în PIS obiective de lucru cu copilul realiste, adaptate nivelului lui global şi utile pentru 
dezvoltarea optimă a copilului; 
22. Evaluează periodic obiectivele de lucru cu copilul; 
23. Instructorul informează managerul de caz, periodic, despre implementarea PIS, participă la 
întrunirea echipei pluridisciplinare din casă; 
24. Ţine evidenţa echipamentului, obiectele de igienă personală şi rechizite pentru copiii din grupă; 
25. Ajută copiii la pregătirea temelor şcolare; 
26. Ţine legătura cu cadrele didactice din şcoala unde învaţă copiii şi participă la şedinţele cu părinţii. 
ART.11 (1) Având în vedere că serviciul rezidenţial Casa „Cireşarii” funcţionează în cadrul 
Compartimentului Case nr. 2, personalul de  conducere, administrare, asistenţă medicală şi socială  
asigură desfăşurarea activităţii în bune condiţii în toate cele 5 case. 
Personalul de specialitate din cadrul Compartimentului Case nr. 2 este: 
a) inspector de specialitate cu atribuţii de asistent social (263501); 
b) asistent medical generalist (222101); 
c) inspector de specialitate cu atribuții de administrator (515104). 
(2) Atribuţii ale personalului de specialitate: 
a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor 
legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament; 
b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse; 
c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 
d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de 
nerespectare a prevederilor prezentului regulament; 
e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 
f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării 
legislaţiei; 
g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 
(3) Atribuţiile fiecărei categorii de personal sunt prevăzute în fişa postului aprobată de conducerea 
Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați.  
(4) Consiliere psihosocială și suport emoțional este asigurată de Centrul de Consiliere şi Evaluare 
Psihologică din cadrul D.G.A.S.P.C. Galaţi. 
ART.12 (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, casa are în vedere asigurarea resurselor 
necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile. 
(2) Finanţarea cheltuielilor casei se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 
1. bugetul de stat; 
2. bugetul Consiliului Judeţean Galaţi; 
3. donaţii, sponsorizări şi alte forme private de contribuţii băneşti sau în natură, permise de lege; 
4. fonduri externe nerambursabile şi rambursabile; 
5. din alte venituri, în condiţiile legii. 
 

HOTĂRÂREA NR. 224 

din 21 decembrie 2016 
 

privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei „Miruna” din cadrul 
Compartimentului case nr. 2 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 8.956/14.12.2016             

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatului 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. 50938/17.11.2016 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 8956/17.11.2016;  

Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, 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; 
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 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 prevederilor Ordinului Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Copilului şi Adopţie nr. 21/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile 
pentru protecţia copilului de tip rezidenţial; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi 
Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) pct. 2 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Casei „Miruna” din cadrul 
Compartimentului case nr. 2 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, 
conform anexei care este parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea anexa nr. 4 
din Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 127/29.10.2015 privind aprobarea Regulamentelor de 
organizare şi funcţionare ale caselor (apartamentelor) componente ale Compartimentului case nr. 2: 
Casa „Andrei”, Casa „Ana”, Casa „Monica”, Casa „Miruna”, Casa „Cireşarii”, 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 şi de punerea în aplicare. 

 
P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş 

Publicată astăzi, 22 decembrie 2016 

 

ANEXĂ 
 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Casei „Miruna” din cadrul Compartimentului 
case nr. 2 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

 
ART.1 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social 
Casa „Miruna”, aprobat 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 casei şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii 
legali/convenţionali, vizitatori. 
ART.2 Serviciul social Casa „Miruna”, cod serviciu social 8790CR-C-I, este înfiinţat şi administrat 
de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galați, acreditat conform 
Licenţei de funcţionare Seria LF  nr.0001846 din 12.05.2016, și are sediul în Galaţi, str. Constantin 
Levaditti nr. 3, bl. Roza 1, sc. 2, ap. 20. 
ART.3 Scopul serviciului social Casa „Miruna” este de a asigura protecţia, creşterea şi îngrijirea 
copilului separat temporar sau definitiv de părinţii săi, ca urmare a stabilirii în condiţiile legii a 
măsurii plasamentului, până la reintegrarea în familie, familia extinsă, plasamentul la o familie 
substitutivă . 
ART.4 (1) Serviciul social Casa „Miruna” funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general 
de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările 
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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: Ordinul nr. 21/2004 pentru aprobarea standardelor minime 
obligatorii privind serviciile pentru protecția copilului de tip rezidențial. 
(3) Serviciul social menţionat mai sus face parte din Compartimentul Case nr. 2  din cadrul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galați, ce a fost înfiinţat prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Galați nr. 390 din 30.09.2013. 
(4) Serviciul social Casa „Miruna” este înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galați nr. 
385/30.09.2013. 
ART.5 (1) Serviciul social Casa „Miruna” 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) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Casei „Miruna” sunt 
următoarele: 
a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 
b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse 
şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea 
de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; 
c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 
d) deschiderea către comunitate; 
e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; 
f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui 
personal mixt; 
g) 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; 
h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după caz, cu 
fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat legături de 
ataşament; 
i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 
j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 
k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, în 
comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor 
persoanei beneficiare de a trăi independent; 
l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în 
soluţionarea situaţiilor de dificultate; 
m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 
n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 
o) primordialitatea responsabilităţii beneficiarului și a familiei acestuia cu privire la dezvoltarea 
propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate 
cu care se pot confrunta la un moment dat; 
p) colaborarea casei cu serviciul public de asistenţă socială. 
ART.6 (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Casa „Miruna” sunt copii/tineri cu vârste 
cuprinse între 3 - 18/ 26 ani, fără dizabilități, care se încadrează într-una din următoarele categorii: 
- copiii separaţi temporar sau definitiv, de părinţii lor, cu domiciliul pe raza judeţului Galaţi şi pentru 
care nu s-a putut identifica o măsură de protecţie de tip familial; 
- tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani, care a beneficiat de o măsură de protecție specială și care îşi 
continuă studiile o singură dată într-o formă de învăţământ de zi 
(2) Admiterea beneficiarilor se face în baza instituirii măsurii de protecție specială – plasament sau 
plasament în regim de urgenţă dispuse în condiţiile legii de către Comisia pentru Protecţia Copilului,  
Instanţa Judecătorească sau Directorul General al Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Galați. 
(3) Condiţii de încetare a serviciilor – la încetarea măsurii de protecție specială prin: reintegrare 
familială, plasament la o familie, persoană sau asistent maternal profesionist, dobândirea capacității 
depline de exercițiu. 
(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Casa „Miruna” au următoarele drepturi: 
a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, 
opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială; 
b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea 
deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică; 
c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 
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d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin condiţiile care au 
generat situaţia de dificultate; 
e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu; 
f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 
g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 
h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu dizabilităţi: 
1. copilul are dreptul de a beneficia de un nivel de trai care să permită dezvoltarea sa fizică, mentală, 
spirituală, morală şi socială; 
2. copilul are dreptul de a beneficia de asistenţă socială şi de asigurări sociale, în funcţie de resursele 
şi de situaţia în care se află acesta şi persoanele în întreţinerea cărora se găseşte; 
3. copilul are dreptul la stabilirea şi păstrarea identităţii sale; 
4. copilul are dreptul de a-şi păstra cetăţenia, numele şi relaţiile de familie, în condiţiile prevăzute de 
lege, fără nici o ingerinţă; 
5. copilul are dreptul de a-şi cunoaşte rudele şi de a întreţine relaţii personale cu acestea, precum şi cu 
alte persoane alături de care copilul s-a bucurat de viaţa de familie, în măsura în care acest lucru nu 
contravine interesului său superior; 
6. copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice şi a vieţii sale intime, private şi familiale; 
7. copilul are dreptul de a primi o educaţie care să îi permită dezvoltarea, în condiţii nediscriminatorii, 
a aptitudinilor şi personalităţii sale; 
8. copilul are dreptul de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate pe care o poate atinge şi de a 
beneficia de serviciile medicale şi de recuperare necesare pentru asigurarea realizării efective a 
acestui drept; 
9. copilul are dreptul la libertate de exprimare; 
10. copilul are dreptul la libertate de gândire, de conştiinţă şi de religie; 
11. copilul are dreptul la libera asociere în structuri formale şi informale, precum şi libertatea de 
întrunire paşnică, în limitele prevăzute de lege; 
12. copilul aparţinând unei minorităţi naţionale, etnice, religioase sau lingvistice are dreptul la viaţă 
culturală proprie, la declararea apartenenţei sale etnice, religioase, la practicarea propriei sale religii, 
precum şi dreptul de a folosi limba proprie în comun cu alţi membri ai comunităţii din care face parte; 
13. copilul are dreptul la respectarea personalităţii şi individualităţii sale şi nu poate fi supus 
pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare ori degradante; 
14. copilul cu handicap are dreptul la îngrijire specială, adaptată nevoilor sale; 
15. copilul are dreptul la odihnă şi vacanţă; 
16. copilul trebuie să beneficieze de timp suficient pentru odihnă şi vacanţă, să participe în mod liber 
la activităţi recreative proprii vârstei sale şi la activităţile culturale, artistice şi sportive ale 
comunităţii; 
17. copilul are dreptul să depună singur plângeri referitoare la încălcarea drepturilor sale 
fundamentale; 
18. copilul este informat asupra drepturilor sale, precum şi asupra modalităţilor de exercitare a 
acestora. 
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Casa „Miruna” au următoarele obligaţii: 
1. să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale, la reevaluarea şi revizuirea 
planului individualizat de protecţie şi programului de intervenţie specifică/Planului de Recuperare/ 
Servicii şi a planului personalizat de intervenţie, după caz; 
2. să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de protecţie/ 
programului de intervenţie specifică sau Planului de Recuperare/Servicii şi a planului personalizat de 
intervenţie; 
3. să respecte Normele de Ordine Interioară (reguli de comportament, program zilnic etc.; 
4. să respecte ordinea, disciplina şi curăţenia în spaţiile comune şi private din casă; 
5. să nu părăsească incinta casei fără învoire; 
6. să participe la activităţile organizate în casă;  
7. să nu facă remarci/observaţii discriminatorii sau acţiuni discriminatorii; 
8. să respecte intimitatea celorlalţi; 
9. să participe la activităţi de consiliere în grup; 
10. să nu trateze rău alte persoane (copii, adulţi); 
11. să nu pună/expună alte persoane în situaţii de risc, să nu intimideze/agreseze pe ceilalţi 
copii/adulţi; 
12. să cunoască şi să respecte regulile referitoare la prevenirea incendiilor şi la securitatea muncii; 
13. să folosească cu grijă instalaţiile electrice şi sanitare; 
14. să respecte proprietatea celorlalți. 
ART.7 Principalele funcţiile ale serviciului social Casa „Miruna” sunt următoarele: 
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele 
activităţi: 
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1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 
2. găzduire pe perioada derulării măsurii de protecție specială; 
3. îngrijire personală; 
4. educare; 
5. dezvoltare abilități de viață independentă; 
6. consiliere psihosocială și suport emoțional 
7. supraveghere 
8. reintegrare familială și comunitară 
9. socializare și activități culturale 
10. îngrijire medicală curentă 
11. preparare hrană caldă 
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. campanii de promovare a drepturilor copilului; 
2. activități de tipul „Ziua porților deschise”; 
d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 
1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 
2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale casei prin realizarea următoarelor 
activităţi: 
1. stabilirea organizării casei în conformitate cu prevederile standardului; 
2. întocmirea documentelor care stau la baza organizării şi funcţionării casei; 
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 casă; 
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 în funcţie de numărul de beneficiari, de 
gradul de dependenţă al acestora şi de specificul serviciilor oferite. Numărul de posturi şi natura 
acestora sunt cele stabilite prin legislaţie, organigrama şi statele de funcţii, aprobate de Consiliul 
Judeţean Galaţi. 
(2) Structura personalului este formată din categoriile de personal prevăzute şi aprobate în statele de 
funcţii. 
ART.9 (1) Coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii curente ale casei sunt asigurate de către un 
şef de casă (asimilat şefului de centru), care realizează şi comunicarea permanentă cu conducerea 
Direcţiei.  
(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: 
a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul casei şi 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.; 
b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării 
obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă Direcției; 
c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare; 
d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în 
vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare 
a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor 
persoanelor beneficiare; 
e) întocmeşte raportul anual de activitate; 
f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii compartimentului; 
g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de 
personal; 
h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii casei în comunitate; 
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i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale 
drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 
j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi dispune, în 
limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după 
caz, formulează propuneri în acest sens; 
k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de 
organizare şi funcţionare; 
l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi 
instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie; 
m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la 
nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii 
civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; 
n) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a 
prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 
o) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 
p) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 
(3) Ocuparea postului de şef de casă se face prin concurs sau, după caz, prin examen, în condiţiile 
legii.  
(4) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a șefului de casă se face în condiţiile legii. 
ART.10 (1) Personalul de specialitate din Casa „Miruna” este reprezentat de: 
a) instructor-educator pentru activităţi de resocializare (263508). 
(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 casei 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) Categoriile de personal de specialitate prevăzute în statul de funcţii ale Casei „Miruna” au 
următoarele atribuţii specifice: 
a) Instructor-educator pentru activităţi de resocializare (263508): 
1. Planifică şi conduce activitatea educativă din timpul liber al copiilor, desfăşurând activităţi 
atractive şi eficiente; 
2. Trebuie să cunoască motivele instituționalizării copiilor din grupa de copii pe care o conduce, 
influenţele sociale şi morale care s-au manifestat asupra copilului înaintea instituţionalizării; 
3. Studiază comportamentul  copiilor şi ia măsuri educative pentru evitarea apariţiei unor aspecte de 
comportament deviant, acţionând pentru formarea lor în spiritul normelor morale de civilizaţie; 
4. Colaborează cu cadrele didactice, psihologul şi le comunică aspectele deosebite din 
comportamentul copiilor, în vederea corelării eforturilor educative; 
5. Dezvoltă înclinaţiile native ale copiilor, canalizându-le spre viitoarea profesie; 
6. De asemenea, organizează în case  programe artistice în diferite ocazii; 
7. Organizează petreceri pentru sărbătorirea zilei de naştere sau onomastice a beneficiarilor; 
8. Însoțește copiii la/de la şcoală conform orarului stabilit, răspunzând de securitatea lor; 
9. Urmăreşte, prin activităţile pe care le desfăşoară, formarea deprinderilor de viață independentă, în 
vederea reintegrării sociale şi familiale; 
10. Urmăreşte asigurarea ţinutei vestimentare corespunzătoare fiecărui copil, în funcţie de vârstă, 
mărime şi sezon şi ii formează pe copii în spiritul păstrării acestei ţinute curate şi îngrijite;  
11. Răspunde de viaţa şi integritatea corporală a copiilor pe perioada serviciului; 
12. Răspunde de menţinerea copiilor din grupa să în unitate şi face demersuri pentru aducerea copiilor 
plecați fără voie sau care nu au revenit din vacanţă; 
13. Conştientizează copiii asupra valorilor materiale ale bunurilor personale şi colective şi-i iniţiază în 
folosirea şi păstrarea lor în condiţii optime; 
14. Desfăşoară activităţi de socializare a copiilor, îi însoţeşte pe copii în vizitele, excursiile şi taberele 
planificate, la cumpărături, la spectacole, în parc, la activităţi comune cu liceele din oraş; 
15. Asigură supravegherea copiilor pe timpul nopţii, din momentul primirii de la instructorul de zi 
până la predarea schimbului  instructorului a doua zi; 
16. Se îngrijeşte de respectarea orelor de somn a tuturor copiilor, culcându-i şi deşteptându-i conform 
programului casei; 
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17. Administrează medicamente la orele prescrise în lipsa asistentului medical; 
18. Sesizează şefului de casă orice formă de abuz, neglijare sau exploatare a copilului; 
19. Menţine legătura cu comunitatea în scopul ajustării activităţilor şi programelor curente pentru 
integrarea/includerea socială a copiilor cu dizabilităţi; 
20. Întocmeşte PIS-uri pentru fiecare copil, conform SMO în vigoare; 
21. Stabileşte în PIS  obiective de lucru cu copilul realiste, adaptate nivelului lui global şi utile pentru 
dezvoltarea optimă a copilului; 
22. Evaluează periodic obiectivele de lucru cu copilul; 
23. Instructorul informează managerul de caz, periodic, despre implementarea PIS, participă la 
întrunirea echipei pluridisciplinare din casă; 
24. Ţine evidenţa echipamentului, obiectele de igienă personală şi rechizite pentru copiii din grupă; 
25. Ajută copiii la pregătirea temelor şcolare; 
26. Ţine legătura cu cadrele didactice din şcoala unde învaţă copiii şi participă la şedinţele cu părinţii. 
ART.11 (1) Având în vedere că serviciul rezidenţial Casa „Miruna” funcţionează în cadrul 
Compartimentului Case nr. 2, personalul de  conducere, administrare, asistenţă medicală şi socială  
asigură desfăşurarea activităţii în bune condiţii în toate cele 5 case. 
Personalul de specialitate din cadrul Compartimentului Case nr. 2 este: 
a) inspector de specialitate cu atribuţii de asistent social (263501); 
b) asistent medical generalist (222101); 
c) inspector de specialitate cu atribuții de administrator (515104). 
(2) Atribuţii ale personalului de specialitate: 
a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor 
legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament; 
b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse; 
c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 
d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de 
nerespectare a prevederilor prezentului regulament; 
e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 
f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării 
legislaţiei; 
g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 
(3) Atribuţiile fiecărei categorii de personal sunt prevăzute în fişa postului aprobată de conducerea 
Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați.  
(4) Consiliere psihosocială și suport emoțional este asigurată de Centrul de Consiliere şi Evaluare 
Psihologică din cadrul D.G.A.S.P.C. Galaţi. 
ART.12 (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, casa are în vedere asigurarea resurselor 
necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile. 
(2) Finanţarea cheltuielilor casei se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 
1. bugetul de stat; 
2. bugetul Consiliului Judeţean Galaţi; 
3. donaţii, sponsorizări şi alte forme private de contribuţii băneşti sau în natură, permise de lege; 
4. fonduri externe nerambursabile şi rambursabile; 
5. din alte venituri, în condiţiile legii. 
 

HOTĂRÂREA NR. 225 

din 21 decembrie 2016 
 

privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei „Monica” din cadrul 
Compartimentului case nr. 2 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 8.955/14.12.2016             

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatului 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. 50934/17.11.2016 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 8955/17.11.2016;  
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Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, 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 prevederilor Ordinului Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Copilului şi Adopţie nr. 21/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile 
pentru protecţia copilului de tip rezidenţial; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi 
Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) pct. 2 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Casei „Monica” din cadrul 
Compartimentului case nr. 2 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, 
conform anexei care este parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea anexa nr. 3 
din Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 127/29.10.2015 privind aprobarea Regulamentelor de 
organizare şi funcţionare ale caselor (apartamentelor) componente ale Compartimentului case nr. 2: 
Casa „Andrei”, Casa „Ana”, Casa „Monica”, Casa „Miruna”, Casa „Cireşarii”, 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 şi de punerea în aplicare. 

 
P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş 

Publicată astăzi, 22 decembrie 2016 

 

ANEXĂ 
 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Casei „Monica” din cadrul Compartimentului 
case nr. 2 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

 
ART.1 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social 
Casa „Monica”, aprobat 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 casei şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii 
legali/convenţionali, vizitatori. 
ART.2 Serviciul social Casa „Monica”, cod serviciu social 8790CR-C-I, este înfiinţat şi administrat 
de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galați, acreditat conform 
Licenţei de funcţionare Seria LF nr.0001847 din 17.05.2016, și are sediul în Galaţi, str. 
Laminoriștilor nr. 10, bl. G1, sc. 2, ap. 31. 
ART.3 Scopul serviciului social Casa „Monica” este de a asigura protecţia, creşterea şi îngrijirea 
copilului separat temporar sau definitiv de părinţii săi, ca urmare a stabilirii în condiţiile legii a 
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măsurii plasamentului, până la reintegrarea în familie, familia extinsă, plasamentul la o familie 
substitutivă . 
ART.4 (1) Serviciul social Casa „Monica” 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: Ordinul nr. 21/2004 pentru aprobarea standardelor minime 
obligatorii privind serviciile pentru protecția copilului de tip rezidențial. 
(3) Serviciul social menţionat mai sus face parte din Compartimentul Case nr. 2  din cadrul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galați, ce a fost înfiinţat prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Galați nr. 390 din 30.09.2013. 
(4) Serviciul social Casa „Monica” este înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galați nr. 
55/06.08.2004 . 
ART.5 (1) Serviciul social Casa „Monica” 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) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Casei „Monica” sunt 
următoarele: 
a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 
b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse 
şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea 
de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; 
c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 
d) deschiderea către comunitate; 
e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; 
f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui 
personal mixt; 
g) 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; 
h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după caz, cu 
fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat legături de 
ataşament; 
i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 
j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 
k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, în 
comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor 
persoanei beneficiare de a trăi independent; 
l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în 
soluţionarea situaţiilor de dificultate; 
m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 
n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 
o) primordialitatea responsabilităţii beneficiarului și a familiei acestuia cu privire la dezvoltarea 
propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate 
cu care se pot confrunta la un moment dat; 
p) colaborarea casei cu serviciul public de asistenţă socială. 
ART.6 (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Casa „Monica” sunt copii/tineri cu vârste 
cuprinse între 3 - 18/ 26 ani, fără dizabilități, care se încadrează într-una din următoarele categorii: - 
copiii separaţi temporar sau definitiv, de părinţii lor, cu domiciliul pe raza judeţului Galaţi şi pentru 
care nu s-a putut identifica o măsură de protecţie de tip familial; - tinerii care au împlinit vârsta de 18 
ani, care a beneficiat de o măsură de protecție specială și care îşi continuă studiile o singură dată într-
o formă de învăţământ de zi. 
(2) Admiterea beneficiarilor se face în baza instituirii măsurii de protecție specială – plasament sau 
plasament în regim de urgenţă dispuse în condiţiile legii de către Comisia pentru Protecţia Copilului,  
Instanţa Judecătorească sau Directorul General al Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Galați. 
(3) Condiţii de încetare a serviciilor – la încetarea măsurii de protecție specială prin: reintegrare 
familială, plasament la o familie, persoană sau asistent maternal profesionist,  dobândirea capacității 
depline de exercițiu. 
(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Casa „Monica” au următoarele drepturi: 
a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, 
opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială; 
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b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea 
deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică; 
c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 
d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin condiţiile care au 
generat situaţia de dificultate; 
e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu; 
f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 
g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 
h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu dizabilităţi: 
1. copilul are dreptul de a beneficia de un nivel de trai care să permită dezvoltarea sa fizică, mentală, 
spirituală, morală şi socială; 
2. copilul are dreptul de a beneficia de asistenţă socială şi de asigurări sociale, în funcţie de resursele 
şi de situaţia în care se află acesta şi persoanele în întreţinerea cărora se găseşte; 
3. copilul are dreptul la stabilirea şi păstrarea identităţii sale; 
4. copilul are dreptul de a-şi păstra cetăţenia, numele şi relaţiile de familie, în condiţiile prevăzute de 
lege, fără nici o ingerinţă; 
5. copilul are dreptul de a-şi cunoaşte rudele şi de a întreţine relaţii personale cu acestea, precum şi cu 
alte persoane alături de care copilul s-a bucurat de viaţa de familie, în măsura în care acest lucru nu 
contravine interesului său superior; 
6. copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice şi a vieţii sale intime, private şi familiale; 
7. copilul are dreptul de a primi o educaţie care să îi permită dezvoltarea, în condiţii nediscriminatorii, 
a aptitudinilor şi personalităţii sale; 
8. copilul are dreptul de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate pe care o poate atinge şi de a 
beneficia de serviciile medicale şi de recuperare necesare pentru asigurarea realizării efective a 
acestui drept; 
9. copilul are dreptul la libertate de exprimare; 
10. copilul are dreptul la libertate de gândire, de conştiinţă şi de religie; 
11. copilul are dreptul la libera asociere în structuri formale şi informale, precum şi libertatea de 
întrunire paşnică, în limitele prevăzute de lege; 
12. copilul aparţinând unei minorităţi naţionale, etnice, religioase sau lingvistice are dreptul la viaţă 
culturală proprie, la declararea apartenenţei sale etnice, religioase, la practicarea propriei sale religii, 
precum şi dreptul de a folosi limba proprie în comun cu alţi membri ai comunităţii din care face parte; 
13. copilul are dreptul la respectarea personalităţii şi individualităţii sale şi nu poate fi supus 
pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare ori degradante; 
14. copilul cu handicap are dreptul la îngrijire specială, adaptată nevoilor sale; 
15. copilul are dreptul la odihnă şi vacanţă; 
16. copilul trebuie să beneficieze de timp suficient pentru odihnă şi vacanţă, să participe în mod liber 
la activităţi recreative proprii vârstei sale şi la activităţile culturale, artistice şi sportive ale 
comunităţii; 
17. copilul are dreptul să depună singur plângeri referitoare la încălcarea drepturilor sale 
fundamentale; 
18. copilul este informat asupra drepturilor sale, precum şi asupra modalităţilor de exercitare a 
acestora. 
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Casa „Monica” au următoarele obligaţii: 
1. să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale, la reevaluarea şi revizuirea planului 
individualizat de protecţie şi programului de intervenţie specifică/Planului de Recuperare/ Servicii şi 
a planului personalizat de intervenţie, după caz; 
2. să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de protecţie/ 
programului de intervenţie specifică sau Planului de Recuperare/ Servicii şi a planului personalizat de 
intervenţie; 
3. să respecte Normele de Ordine Interioară (reguli de comportament, program zilnic etc.); 
4. să respecte ordinea, disciplina şi curăţenia în spaţiile comune şi private din casă; 
5. să nu părăsească incinta casei fără învoire; 
6. să participe la activităţile organizate în casă;  
7. să nu facă remarci/ observaţii discriminatorii sau acţiuni discriminatorii; 
8. să respecte intimitatea celorlalţi; 
9. să participe la activităţi de consiliere în grup; 
10. să nu trateze rău alte persoane (copii, adulţi); 
11. să nu pună/expună alte persoane în situaţii de risc, să nu intimideze agreseze pe ceilalţi copii/ 
adulţi; 
12. să cunoască şi să respecte regulile referitoare la prevenirea incendiilor şi la securitatea muncii; 
13. să folosească cu grijă instalaţiile electrice şi sanitare; 
14. să respecte proprietatea celorlalți. 
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ART.7 Principalele funcţiile ale serviciului social Casa „Monica” sunt următoarele: 
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele 
activităţi: 
1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 
2. găzduire pe perioada derulării măsurii de protecție specială; 
3. îngrijire personală; 
4. educare; 
5. dezvoltare abilități de viață independentă; 
6. consiliere psihosocială și suport emoțional; 
7. supraveghere; 
8. reintegrare familială și comunitară; 
9. socializare și activități culturale; 
10.  îngrijire medicală curentă; 
11.  preparare hrană caldă. 
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. campanii de promovare a drepturilor copilului; 
2. activități de tipul „Ziua porților deschise”; 
d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 
1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 
2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale casei prin realizarea următoarelor 
activităţi: 
1. stabilirea organizării casei în conformitate cu prevederile standardului; 
2. întocmirea documentelor care stau la baza organizării şi funcţionării casei; 
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 casă; 
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 în funcţie de numărul de beneficiari, de 
gradul de dependenţă al acestora şi de specificul serviciilor oferite. Numărul de posturi şi natura 
acestora sunt cele stabilite prin legislaţie, organigrama şi statele de funcţii, aprobate de Consiliul 
Judeţean Galaţi. 
(2) Structura personalului este formată din categoriile de personal prevăzute şi aprobate în statele de 
funcţii. 
ART.9 (1) Coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii curente ale casei sunt asigurate de către un 
şef de casă (asimilat şefului de centru), care realizează şi comunicarea permanentă cu conducerea 
Direcţiei.  
(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: 
a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul casei şi 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.; 
b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării 
obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă Direcției; 
c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare; 
d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în 
vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare 
a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor 
persoanelor beneficiare; 
e) întocmeşte raportul anual de activitate; 
f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii compartimentului; 
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g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de 
personal; 
h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii casei în comunitate; 
i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale 
drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 
j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi dispune, în 
limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după 
caz, formulează propuneri în acest sens; 
k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de 
organizare şi funcţionare; 
l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi 
instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie; 
m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la 
nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii 
civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; 
n) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a 
prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 
o) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 
p) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 
(3) Ocuparea postului de şef de casă se face prin concurs sau, după caz, prin examen, în condiţiile 
legii.  
(4) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a șefului de casă se face în condiţiile legii. 
ART.10 (1) Personalul de specialitate  din Casa „Monica” este reprezentat de: 
a) instructor-educator pentru activităţi de resocializare (263508). 
(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 casei 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) Categoriile de personal de specialitate prevăzute în statul de funcţii ale Casei „Monica” au 
următoarele atribuţii specifice: 
a) Instructor-educator pentru activităţi de resocializare (263508): 
1. Planifică şi conduce activitatea educativă din timpul liber al copiilor, desfăşurând activităţi 
atractive şi eficiente; 
2. Trebuie să cunoască motivele instituționalizării copiilor din grupa de copii pe care o conduce, 
influenţele sociale şi morale care s-au manifestat asupra copilului înaintea instituţionalizării; 
3. Studiază comportamentul  copiilor şi ia măsuri educative pentru evitarea apariţiei unor aspecte de 
comportament deviant, acţionând pentru formarea lor în spiritul normelor morale de civilizaţie; 
4. Colaborează cu cadrele didactice, psihologul şi le comunică aspectele deosebite din 
comportamentul copiilor, în vederea corelării eforturilor educative; 
5. Dezvoltă înclinaţiile native ale copiilor, canalizându-le spre viitoarea profesie; 
6. De asemenea, organizează în case  programe artistice în diferite ocazii; 
7. Organizează petreceri pentru sărbătorirea zilei de naştere sau onomastice a beneficiarilor; 
8. Însoțește copiii la/de la şcoală conform orarului stabilit, răspunzând de securitatea lor; 
9. Urmăreşte, prin activităţile pe care le desfăşoară, formarea deprinderilor de viață independentă, în 
vederea reintegrării sociale şi familiale; 
10. Urmăreşte asigurarea ţinutei vestimentare corespunzătoare fiecărui copil, în funcţie de vârstă, 
mărime şi sezon şi ii formează pe copii în spiritul păstrării acestei ţinute curate şi îngrijite;  
11. Răspunde de viaţa şi integritatea corporală a copiilor pe perioada serviciului; 
12. Răspunde de menţinerea copiilor din grupa să în unitate şi face demersuri pentru aducerea copiilor 
plecați fără voie sau care nu au revenit din vacanţă; 
13. Conştientizează copiii asupra valorilor materiale ale bunurilor personale şi colective şi-i iniţiază în 
folosirea şi păstrarea lor în condiţii optime; 
14. Desfăşoară activităţi de socializare a copiilor, îi însoţeşte pe copii în vizitele, excursiile şi taberele 
planificate, la cumpărături, la spectacole, în parc, la activităţi comune cu liceele din oraş; 
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15. Asigură supravegherea copiilor pe timpul nopţii, din momentul primirii de la instructorul de zi 
până la predarea schimbului  instructorului a doua zi; 
16. Se îngrijeşte de respectarea orelor de somn a tuturor copiilor, culcându-i şi deşteptându-i conform 
programului casei; 
17. Administrează medicamente la orele prescrise în lipsa asistentului medical; 
18. Sesizează şefului de casă orice formă de abuz, neglijare sau exploatare a copilului; 
19. Menţine legătura cu comunitatea în scopul ajustării activităţilor şi programelor curente pentru 
integrarea/includerea socială a copiilor cu dizabilităţi; 
20. Întocmeşte PIS-uri pentru fiecare copil, conform SMO în vigoare; 
21. Stabileşte în PIS obiective de lucru cu copilul realiste, adaptate nivelului lui global şi utile pentru 
dezvoltarea optimă a copilului; 
22. Evaluează periodic obiectivele de lucru cu copilul; 
23. Instructorul informează managerul de caz, periodic, despre implementarea PIS, participă la 
întrunirea echipei pluridisciplinare din casă; 
24. Ţine evidenţa echipamentului, obiectele de igienă personală şi rechizite pentru copiii din grupă; 
25. Ajută copiii la pregătirea temelor şcolare; 
26. Ţine legătura cu cadrele didactice din şcoala unde învaţă copiii şi participă la şedinţele cu părinţii. 
ART.11 (1) Având în vedere că serviciul rezidenţial Casa „Monica” funcţionează în cadrul 
Compartimentului Case nr. 2, personalul de conducere, administrare, asistenţă medicală şi socială  
asigură desfăşurarea activităţii în bune condiţii în toate cele 5 case. 
Personalul de specialitate din cadrul Compartimentului Case nr. 2 este: 
a) inspector de specialitate cu atribuţii de asistent social (263501); 
b) asistent medical generalist (222101); 
c) inspector de specialitate cu atribuții de administrator (515104). 
(2) Atribuţii ale personalului de specialitate: 
a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor 
legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament; 
b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse; 
c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 
d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de 
nerespectare a prevederilor prezentului regulament; 
e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 
f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării 
legislaţiei; 
g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 
(3) Atribuţiile fiecărei categorii de personal sunt prevăzute în fişa postului aprobată de conducerea 
Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați.  
(4) Consiliere psihosocială și suport emoțional este asigurată de Centrul de Consiliere şi Evaluare 
Psihologică din cadrul D.G.A.S.P.C. Galaţi. 
ART.12 (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, casa are în vedere asigurarea resurselor 
necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile. 
(2) Finanţarea cheltuielilor casei se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 
1. bugetul de stat; 
2. bugetul Consiliului Judeţean Galaţi; 
3. donaţii, sponsorizări şi alte forme private de contribuţii băneşti sau în natură, permise de lege; 
4. fonduri externe nerambursabile şi rambursabile; 
5. din alte venituri, în condiţiile legii. 
 

HOTĂRÂREA NR. 226 

din 21 decembrie 2016 
 

privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de protecţie a 
victimelor traficului de persoane adulte 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: 8.744/14.12.2016             

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi;  
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 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 4 şi nr. 5 ale 
Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere adresa nr. 50285/09.11.2016 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 8744/10.11.2016; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile Legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de 
persoane, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru 
acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care 
au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, 
precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor 
sociale – Anexa 7 pentru aprobarea standardelor minime  de calitate  pentru serviciile sociale acordate 
în comunitate, destinate persoanelor adulte;  
 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 Hotărârii Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi 
Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) pct. 2 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului de protecţie a 
victimelor traficului de persoane adulte din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Galaţi, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.2. La data prezentei îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 
143/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului de protecţie a 
victimelor traficului de persoane adulte 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 şi de punerea în aplicare. 

 
P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş 

Publicată astăzi, 22 decembrie 2016 

 

 

 
ANEXĂ 

 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de protecţie a victimelor traficului de 

persoane adulte al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
 

ART. 1 Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social 
„Centrul de protecţie a victimelor traficului de persoane adulte”, 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. 
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ART.2 Serviciul social „Centrul de protecţie a victimelor traficului de persoane adulte”, cod serviciu 
social 8899CZ-PN-V, este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Galați, acreditat conform Certificatului de acreditare Seria AF nr. 
000685/16.05.2014, și are sediul în mun. Galați, str. Brăilei nr.138 B. 
ART.3 Scopul serviciului social „Centrul de protecţie a victimelor traficului de persoane adulte” este 
prevenirea traficării sau retraficării prin informarea şi sensibilizarea întregii comunităţi cu privire la 
fenomenul traficului de persoane, respectiv prin protecţia şi asistenţa socială a victimelor adulte ale 
traficului în vederea reintegrării socio-profesionale.  
ART.4 (1) Serviciul social „Centrul de protecţie a victimelor traficului de persoane adulte” 
funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor 
sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 
678/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare 
aplicabile domeniului. 
(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 2126/2014 – Anexa nr. 7 pentru aprobarea 
standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate, destinate persoanelor 
adulte. 
(3) Serviciul social „Centrul de protecţie a victimelor traficului de persoane adulte” a fost înfiinţat 
prin  Hotărârea Consiliului Judeţean Galați nr. 435/27.02.2004 şi funcţionează ca unitate de asistenţă 
socială, fără personalitate juridică, în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Galați. 
ART.5 (1) Serviciul social „Centrul de protecţie a victimelor traficului de persoane adulte” 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) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciului social „Centrul de protecţie a victimelor 
traficului de persoane adulte” sunt următoarele: 
a) funcţionarea în regim de intervenţie imediată, nefiind necesară încheierea contractului de furnizare 
de servicii; 
b) intervenţia integrată; 
c) flexibilitatea organizării serviciului acolo unde este necesară intervenţia; 
d) posibilitatea prestării serviciilor fără evaluarea nevoilor persoanei, în funcţie de tipul de 
intervenţie, fiind suficientă înregistrarea persoanelor în registrul de evidenţă sau în liste de prezenţă; 
e) promovarea unei imagini pozitive în comunitate a categoriilor de persoane vulnerabile sau aflate în 
situaţii de dificultate, respectiv victimele traficului de persoane; 
f) promovarea comportamentului civic şi asumarea responsabilităţii sociale de către toţi actorii 
sociali, în vederea prevenirii situaţiilor de risc; 
g) respectarea si promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 
h) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse 
şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea 
de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; 
i) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în 
soluţionarea situaţiilor de dificultate; 
j) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare şi asigurarea confidenţialităţii 
şi a eticii profesionale; 
k) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi 
de integrare socială şi implicare activă în soluţionarea situațiilor de dificultate cu care se pot 
confrunta la un moment dat; 
l) promovarea relaţiilor de colaborare cu serviciul public de asistenţă socială, precum şi cu toţi actorii 
sociali.    
ART.6 (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate de „Centrul de protecţie a victimelor traficului de 
persoane adulte” sunt:  
a) comunitatea aflată în situaţia de dificultate; 
b) persoane adulte care au calitatea de victime ale traficului de persoane sau sunt prezumate a fi 
victime ale traficului de persoane. 
(2) Admiterea beneficiarilor în programul de asistentă al centrului se face la cererea scrisă a acesteia, 
în baza adresei de referire din partea organelor de poliţie sau a Agenţiei Naţionale Împotriva 
Traficului de Persoane şi a dispoziţiei de admitere întocmită de către şeful de centru şi aprobată de 
către Directorul General al D.G.A.S.P.C. Galaţi care va conţine datele de identificare ale persoanei 
îndreptăţite, stabilite în baza documentelor personale ori, în lipsa acestora, pe baza de declaraţie pe 
proprie răspundere. 
(3) Condiţii de încetare a serviciilor: 
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a) la sfârșitul perioadei de asistare conform Planului Individualizat de Protecţie; 
b) la solicitarea beneficiarului; 
c) în cazul încălcării obligaţiilor prevăzute în contractul de asistare. 
(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de „Centrul de protecţie a victimelor traficului 
de persoane adulte” au următoarele drepturi: 
a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, 
opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială; 
b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea 
deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică după caz; 
c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 
d) să li se asigure continuitatea/transferul/recomandarea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se 
menţin condiţiile care au generat situaţia de dificultate; 
e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu; 
f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 
g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 
h) să fie informați asupra situațiilor de risc, precum şi asupra drepturilor sociale; 
i) să îşi exprime părerea în ceea ce priveşte calitatea serviciilor care îi sunt oferite. 
ART. 7 Principalele funcţiile ale serviciului social „Centrul de protecţie a victimelor traficului de 
persoane adulte” sunt următoarele: 
a) de furnizare a serviciilor sociale în comunitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 
1. asistenţa socială: 
- evaluarea primară şi detaliată a cazului; 
- elaborarea planului de intervenţie; 
- facilitarea accesului pe piaţa muncii: orientare vocaţională, suport pentru obţinerea unui loc de 
muncă şi menţinerea pe piaţa muncii; 
- facilitarea accesului la servicii de formare şi reconversie profesională; 
- reinserţie şcolară; 
- sprijin pentru eliberarea actelor de stare civilă şi identitate; 
- educaţie extracurriculară: educaţie pentru sănătate, educaţie privind prevenirea şi combaterea bolilor 
cu transmitere sexuală, educaţie pentru prevenirea şi combaterea comportamentelor antisociale; 
- acompaniere în demersurile de reintegrare; 
- medierea relaţiei cu familia, cu autorităţile şi cu alte servicii de asistenţă socială; 
- sprijin pentru formarea deprinderilor de viața independentă. 
 2. asistenţă psihologică:  
 - evaluare psihologică iniţială; 
 - consiliere psihosocială; 
 - suport emoţional; 
3. asistenţă medicală: 
- facilitarea accesului la serviciile medicale; 
- facilitarea înscrierii sau transferului la un medic de familie; 
- analize de sânge (HIV, BTS...). 
4. asistenţă juridică: 
- consiliere primară cu privire la drepturile şi responsabilităţile sale în calitate de parte vătămată sau 
martor în proces; 
- informare şi sprijin pe parcursul desfăşurării procedurilor judiciare; 
5. asistenţă rezidenţială: 
 - adăpost, pe o perioadă de maximum 90 de zile pentru victimele care, în urma evaluării individuale, 
se constata existenţa unei asemenea necesităţi. Găzduirea se poate face în limita a trei locuri în cadrul 
apartamentului dat în administrare de către Consiliul Judeţean Galaţi cu această destinaţie. În acest 
caz, victimelor le este asigurată hrana zilnică şi suport pentru autogospodărire şi îngrijire personală. 
Având în vedere faptul că beneficiarele sunt persoane adulte nu se impune supravegherea permanentă 
a acestora decât în cazuri speciale, situaţie în care conform prevederilor art. 27 din Legea 678/2001 
privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane: „La cererea organelor judiciare, Ministerul 
Administraţiei şi Internelor asigură protecţia fizică pentru victimele traficului de persoane…” 
- facilitarea accesului la o locuinţă: colaborare cu autoritățile administraţiei publice locale în vederea 
întocmirii şi obţinerii documentelor care evidenţiază situaţia de dificultate a victimei, identificarea de 
locuinţe sociale şi locuinţe cu chirii accesibile. 
6. monitorizare postasistenţă: se realizează pe o perioadă de minim 6 luni de la încheierea 
programului de asistenţă şi constă în monitorizarea adaptării persoanei la cerinţele unei vieţi 
independente şi la oferirea de sprijin acesteia  pentru soluţionarea dificultăţilor potenţiale. Închiderea 
cazului se face doar după ce specialiştii care au gestionat cazul dispun de suficiente intervenţii  care 
să arate că victima poate face faţă situaţiilor de risc care pot apărea. 
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b) de valorificare a potenţialului membrilor comunităţii în vederea prevenirii situaţiilor de 
trafic de persoane prin asigurarea următoarelor activități: 
1. activităţi de informare şi sensibilizare a comunităţii; 
2. promovarea participării sociale. 
c) de informare a potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul 
său de activitate şi 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. încheierea de parteneriate; 
2. elaborarea de materiale de prezentare: pliante, ghiduri etc.; 
3. campanii de prevenire a traficului de persoane; 
4. elaborarea de rapoarte de activitate. 
d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 
1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 
2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea 
următoarelor activităţi: 
1. stabilirea organizării centrului în conformitate cu prevederile standardului; 
2. întocmirea documentelor care stau la baza organizării şi funcţionării centrului; 
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 în funcţie de numărul de beneficiari, de 
gradul de dependenţă al acestora şi de specificul serviciilor oferite. Numărul de posturi şi natura 
acestora sunt cele stabilite prin legislaţie, organigrama şi statele de funcţii, aprobate de Consiliul 
Judeţean Galaţi. 
(2) Structura personalului este formată din categoriile de personal prevăzute şi aprobate în statele de 
funcţii. 
ART.9 (1) Coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii curente ale centrului sunt asigurate de 
către un şef de centru, care realizează şi comunicarea permanentă cu conducerea Direcţiei.  
(2) Atribuţiile sefului de centru sunt: 
a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul centrului şi 
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.; 
b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării 
obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă Direcției; 
c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare; 
d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în 
vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare 
a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor 
persoanelor beneficiare; 
e) răspunde de calitatea activității desfășurate de personalul din cadrul centrului si dispune, in limita 
competentei, masuri de organizare care sa conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz, 
formulează propuneri în acest sens; 
f) întocmeşte raportul anual de activitate; 
g) organizează activitatea personalului şi asigura respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de 
organizare şi funcţionare; 
g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de 
personal; 
h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; 
i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale 
drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 
j) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi 
instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie; 
k) 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; 
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l) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a 
prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 
m) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 
n) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 
(3) Ocuparea postului de şef de centru se face prin concurs sau, după caz, prin examen, în condiţiile 
legii.  
(4) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a șefului de centru se face în condiţiile legii. 
ART.10 (1) Personalul de specialitate din cadrul „Centrului de protecţie a victimelor traficului de 
persoane adulte” este reprezentat de: 
a) asistent social (263501).  
(2) Atribuţiile personalului de specialitate privesc în principal elaborarea planului de intervenţie: 
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) Categoriile de personal de specialitate prevăzute în statul de funcţii al „Centrului de protecţie a 
victimelor traficului de persoane adulte” îşi desfășoară activitatea cu îndeplinirea atribuţiilor specifice 
prevăzute în fişa postului. 
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: 
1. bugetul Consiliului Judeţean Galaţi; 
2. donaţii, sponsorizări şi alte forme private de contribuţii băneşti sau în natură, permise de lege; 
3. fonduri externe nerambursabile şi rambursabile; 
4. din alte venituri, în condiţiile legii. 
 

HOTĂRÂREA NR. 227 

din 21 decembrie 2016 
 

privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Căminului pentru persoane 
vârstnice „Sf. Nicolae” Tg. Bujor 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: 8.947/14.12.2016             

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatului 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. 50935/17.11.2016 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 8947/17.11.2016; 
 Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru 
acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care 
au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, 
precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor 
sociale: Anexa 1 – Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca 
centre rezidențiale destinate persoanelor vârstnice; 
 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 Hotărârii Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi 
Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Familie/DGAS/Ordin2126din5nov2014.pdf
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Familie/DGAS/Ordin2126din5nov2014.pdf
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Proiecte_in_dezbatere/2014/2014-10-28/proiect_ordin_standarde_de_calitate-anexa1.pdf
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Protecţia Copilului, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) pct. 2 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Căminului pentru persoane 
vârstnice „Sf. Nicolae” Tg. Bujor din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Galaţi, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.2. La data prezentei îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 
129/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Căminului pentru vârstnici 
„Sf. Nicolae” Tg. Bujor 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 şi de punerea în aplicare. 

 
P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş 

Publicată astăzi, 22 decembrie 2016 

 

 

 
ANEXĂ 

 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Căminului pentru persoane vârstnice „Sf. 

Nicolae” Tg. Bujor al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
 

ART. 1 Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social 
Căminul pentru persoane vârstnice „Sf. Nicolae” Tg. Bujor, 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 Serviciul social Căminul pentru persoane vârstnice „Sf. Nicolae” Tg. Bujor, cod serviciu 
social 8730 CR-V-I, este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Galați, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 
000685/16.05.2014,  cu sediul în orașul Tg. Bujor, Str. General Eremia Grigorescu nr. 80, bl. A2, sc. 
4,  ap. 61 şi ap. 65. 
ART.3 (1) Scopul serviciului social Căminul pentru persoane vârstnice „Sf. Nicolae” Tg. Bujor este 
acordarea de servicii sociale în regim rezidenţial persoanelor vârstnice care îndeplinesc condiţiile de 
eligibilitate, prin creșterea calităţii vieţii, menţinerea, refacerea și dezvoltarea capacităţilor individuale 
pentru depăşirea unei situaţii de risc social,  în cazul în care persoana  sau familia este incapabilă  să o 
soluţioneze singură. 
(2) Serviciile sociale asigurate beneficiarilor sunt: 
a) găzduirea și asigurarea hranei zilnice; 
b) suport pentru autogospodărire;  
c) consiliere socială și psihologică, consiliere juridică și administrativă; 
d) sprijin în vederea integrării în familie; 
e) sprijin în vederea reintegrării sociale în raport cu capacitatea psihoafectivă;  
f) prevenirea marginalizării sociale; 
g) asistenţă medicală prin parteneriat cu Spitalul Orășenesc Tg. Bujor; 
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h) terapie ocupaţională, socializare și petrecerea timpului liber. 
(3)  Activitățile curente desfășurate în cadrul Căminului  pentru persoane vârstnice  „Sf. Nicolae” Tg. 
Bujor sunt: 
a) asigură persoanelor vârstnice protejate maximum posibil de autonomie și siguranță; 
b) oferă condiții de îngrijire care să respecte identitatea, integritatea și demnitatea persoanelor 
vârstnice; 
c) permite menținerea sau ameliorarea capacităților fizice și intelectuale ale persoanelor vârstnice; 
d) stimulează participarea acestora la viața socială; 
e) facilitează și încurajează legăturile interumane, inclusiv cu familiile persoanelor vârstnice; 
f) asigură cazarea, hrana, cazarmamentul și condițiile igienico-sanitare corespunzătoare nevoilor 
beneficiarilor  precum și întreținerea și folosirea eficientă a bazei materiale și a bunurilor din dotare; 
g) asigură asistență medicală curentă și de specialitate sub supravegherea permanentă a personalului 
din unitatea spitalicească Tg. Bujor; 
h) asigură beneficiarilor protecție și asistență în cunoașterea și exercitarea drepturilor lor; 
i) concepe proiecte si programe proprii care sa asigure creșterea calității activității de protecție 
socială, în concordanță cu specificul Căminului pentru persoane vârstnice Tg. Bujor, potrivit 
politicilor și strategiilor naționale și județene; 
j) organizează activități cultural - educative și de socializare atât în interiorul Căminului, cât și în 
afara acestuia; 
k) asigură consiliere și informare atât familiilor cât și persoanelor protejate privind problematica 
socială (probleme familiale, psihologice etc.); 
l) intervine în combaterea și prevenirea instituționalizării ca posibilitate de abuz din partea familiei; 
m) asigură posibilități de petrecere a timpului liber; 
n) asigură paza și securitatea beneficiarilor; 
o) orice alte activități necesare și suficiente pentru îndeplinirea obiectivelor  de activitate prevăzute în 
prezentul regulament. 
ART.4 (1) Serviciul social Căminul pentru persoane vârstnice „Sf. Nicolae” Tg. Bujor funcţionează 
cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, 
reglementat de: 
-  Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului; 
-  H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a 
nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de 
întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- H.G. 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. 
(2) Standardul minim de calitate aplicabil: Anexa 1 – Standarde minime de calitate pentru serviciile 
sociale cu cazare organizate ca centre rezidențiale destinate persoanelor vârstnice din Ordinul nr. 
2126/05.11.2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor 
sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de 
protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru 
serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale. 
(3) Serviciul social Căminul pentru persoane vârstnice „Sf. Nicolae” Tg. Bujor este înfiinţat prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 387 din 30 septembrie 2013 şi funcţionează ca serviciu de 
asistenţă socială, fără personalitate juridică, în regim de centru rezidenţial, în subordinea Direcției 
Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Galaţi 
ART.5 (1) Serviciul social Căminul pentru persoane vârstnice „Sf. Nicolae” Tg. Bujor 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) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Căminului pentru 
persoane vârstnice „Sf. Nicolae” Tg. Bujor sunt următoarele: 
a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 
b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse 
şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea 
de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; 
c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 
d) deschiderea către comunitate; 
e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; 

http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Proiecte_in_dezbatere/2014/2014-10-28/proiect_ordin_standarde_de_calitate-anexa1.pdf
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Familie/DGAS/Ordin2126din5nov2014.pdf
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Familie/DGAS/Ordin2126din5nov2014.pdf
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f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui 
personal mixt; 
g) 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; 
h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după caz, cu 
fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat legături de 
ataşament; 
i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 
j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 
k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, în 
comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor 
persoanei beneficiare de a trăi independent; 
l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în 
soluţionarea situaţiilor de dificultate; 
m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 
n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 
o) primordialitatea responsabilităţii beneficiarului și a familiei acestuia cu privire la dezvoltarea 
propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate 
cu care se pot confrunta la un moment dat; 
p) colaborarea căminului cu serviciul public de asistenţă socială. 
ART.6 (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Căminul pentru persoane vârstnice ,,Sf. 
Nicolae” sunt persoane vârstnice care nu şi-au pierdut autonomia şi pot efectua singure activităţile 
vieţii cotidiene, au domiciliul legal în judeţul Galaţi și care se găsesc într-una din următoarele situații: 
a) persoane care au împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege; 
b) sunt lipsiți de susținători legali sau aceștia nu pot să-și îndeplinească obligațiile datorită stării de 
sănătate sau situației economice și a sarcinilor de familie; 
c) nu au familie sau nu se află în întreţinerea  unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispoziţiilor 
legale în vigoare; 
d) nu are locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza resurselor proprii; 
e) nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare. 
(2) a) Admiterea persoanei vârstnice în cămin se va face pe baza unui dosar care va cuprinde: 
1. solicitarea scrisă a persoanei vârstnice sau a reprezentantului legal al acesteia; 
2. copii după actele de identitate: persoana vârstnică/soț (soție)/reprezentanți legali; 
3. cupon de pensie/acte care dovedesc venitul persoanei vârstnice și a familiei acesteia; 
4. ancheta socială; 
5. evaluare socio-medicală a persoanei vârstnice pentru a stabili gradul de dependență și nevoile 
acesteia conform grilei naționale de evaluare a persoanelor vârstnice; 
6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate a acestora, precum și recomandarea medicului 
de familie.  
b) Dosarul va fi analizat de o comisie formată dintr-un reprezentant din cadrul Serviciului de 
Asistenţă Persoane Defavorizate din cadrul D.G.A.S.P.C. Galaţi, un reprezentant al autorității locale 
și un reprezentant al Căminului. 
c) Admiterea persoanei vârstnice în Căminul pentru persoane vârstnice „Sf. Nicolae” Tg. Bujor se 
aprobă prin Dispoziție a Directorului General al D.G.A.S.P.C. Galați la propunerea comisiei mai sus 
menţionată. Dispoziţia de admitere se emite în baza referatului întocmit de comisie. 
d) La admiterea în centru se încheie un contract de furnizare servicii sociale. Acesta se încheie între 
furnizorul de servicii sociale, respectiv D.G.A.S.P.C. Galaţi. 
(3) Condiţii de încetare a serviciilor: 
a) Încetarea acordării serviciilor sociale se realizează în următoarele cazuri:  
1. la cererea beneficiarului/susținătorului;  
2. schimbarea domiciliului beneficiarului în afara județului Galați;  
3. decesul beneficiarului; 
4. când beneficiarul manifestă comportamente ce pun în pericol personalul Căminului și pe ceilalți 
beneficiari, care prejudiciază sau deranjează grav activitățile desfășurate în cadrul Căminului, 
persoana va fi orientată spre instituții specializate conform diagnosticului. 
b) Încetarea acordării serviciilor sociale se realizează prin Dispoziție a Directorului General al 
D.G.A.S.P.C. Galați, la sesizarea scrisă a sefului de centru a Căminului, baza raportului cu 
propunerea rezilierii contractului de servicii încheiat cu Căminul pentru persoane vârstnice „Sf. 
Nicolae” Tg. Bujor. 
(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Căminul pentru persoane vârstnice „Sf. 
Nicolae” au următoarele drepturi: 
a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, 
opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială; 

http://legeaz.net/og-137-2000-discriminare/
http://legeaz.net/legea-cultelor-489-2006/
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b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea 
deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică; 
c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 
d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin condiţiile care au 
generat situaţia de dificultate; 
e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu; 
f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 
g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 
h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu dizabilităţi. 
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Căminul pentru persoane vârstnice „Sf. 
Nicolae” au următoarele obligaţii: 
a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi 
economică; 
b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a serviciilor 
sociale; 
c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în 
funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială; 
d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; 
e) să respecte prevederile prezentului regulament. 
ART.7 Principalele funcţiile ale serviciului social Căminul pentru persoane vârstnice „Sf. Nicolae” 
sunt următoarele: 
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele 
activităţi: 
1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 
2. găzduire pe perioadă nedeterminată; 
3. preparare hrană caldă; 
4. îngrijire personală; 
5. suport pentru autogospodărire; 
6. consiliere socială şi psihologică;  
7. consiliere juridică si administrativă; 
8. sprijin în vederea reintegrării în familie;  
9. sprijin în vederea reintegrării sociale în raport cu capacitatea psihoafectivă; 
10. prevenirea  marginalizării sociale; 
11. asistență medicală prin parteneriat cu Spitalul Orășenesc Tg. Bujor; 
12. socializare şi petrecerea timpului liber. 
b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre 
domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 
1. punerea la dispoziția publicului a materialelor informative privind activităţile derulate și serviciile 
oferite; 
2. facilitarea accesului potenţialilor beneficiari/reprezentanţi legali/reprezentanţilor convenţionali, 
membrilor de familie, anterior admiterii beneficiarilor pentru a cunoaște condiţiile de găzduit și de 
desfăşurare a activităţilor  și serviciilor, în baza unui program stabilit. 
3. asigurarea că beneficiarii, persoanele interesate și instituţiile publice cu responsabilităţi în 
domeniul protecţiei sociale, cunosc activitatea căminului și performanţele sale. 
4. elaborarea planului individualizat de asistenţă și îngrijire pentru fiecare beneficiar care va cuprinde 
activităţi și servicii specifice nevoilor identificate; 
5. elaborarea de rapoarte de activitate; 
6. elaborarea unui Ghid al beneficiarului pentru informarea exclusivă a beneficiarilor sau după caz a 
reprezentanţilor legali/convenţionali/familiilor acestora cu privire la serviciile și facilităţile oferite; 
7. afișarea programului zilnic de lucru personalului de conducere și a personalului de specialitate  al 
centrului. 
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. organizarea de sesiuni de instruire a personalului privind drepturile beneficiarilor (Carta drepturilor 
beneficiarilor); 
2. organizarea de sesiuni de informare a beneficiarilor cu privire la drepturile și obligaţiile pe care le 
au; 
3. organizarea de sesiuni de instruire  a beneficiarilor/reprezentanţilor legali cu privire cunoașterea 
tipurilor de abuz, modalitatea de identificare și sesizare a eventualelor cazuri de abuz, neglijare sau 
discriminare; 
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4. informarea beneficiarilor/reprezentanţilor legali cu privire la modul de formulare și soluţionare a 
eventualelor reclamaţii/sesizări.   
d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 
1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 
2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea 
următoarelor activităţi: 
1. stabilirea organizării centrului în conformitate cu prevederile standardului; 
2. întocmirea documentelor care stau la baza organizării şi funcţionării centrului; 
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 în funcţie de numărul de beneficiari, de 
gradul de dependenţă al acestora şi de specificul serviciilor oferite. 
(2) Numărul de posturi şi structura de personal sunt cele stabilite prin organigrama şi statul de funcţii, 
aprobate prin hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi. 
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 D.G.A.S.P.C. Galaţi.  
(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: 
a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul casei şi 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.; 
b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării 
obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă Direcției; 
c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare; 
d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în 
vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare 
a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor 
persoanelor beneficiare; 
e) întocmeşte raportul anual de activitate; 
f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii centrului; 
g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de 
personal; 
h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii casei în comunitate; 
i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale 
drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 
j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi dispune, în 
limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după 
caz, formulează propuneri în acest sens; 
k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de 
organizare şi funcţionare; 
l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi 
instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie; 
m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la 
nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii 
civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; 
n) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a 
prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 
o) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 
p) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 
(3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, prin examen, în condiţiile legii.  
(4) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a șefului de centru se face în condiţiile legii. 
ART.10 (1) Personalul de specialitate din Căminul pentru persoane vârstnice „Sf. Nicolae” este 
reprezentat de: 
a) asistent medical generalist (325901); 
b) asistent social (263501); 
c) instructor-educator pentru activităţi de resocializare (263508). 
(2) Atribuţii ale personalului de specialitate: 
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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 casei 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. 
(4) Categoriile de personal de specialitate prevăzute în statul de funcţii ale Căminului pentru persoane 
vârstnice „Sf. Nicolae” au atribuţii specifice conform fișelor de post aprobate de conducerea 
D.G.A.S.P.C. Galaţi: 
ART.11 În vederea desfăşurării activităţii, Căminul pentru persoane vârstnice „Sf. Nicolae” Tg. 
Bujor poate  implica și voluntari  cu respectarea legislaţiei în domeniul voluntariatului. 
ART.12 (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, căminul are în vedere asigurarea 
resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate 
aplicabile. 
(2) Finanţarea cheltuielilor casei se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 
1. bugetul de stat; 
2. bugetul Consiliului Judeţean Galaţi; 
3. donaţii, sponsorizări şi alte forme private de contribuţii băneşti sau în natură, permise de lege; 
4. fonduri externe nerambursabile şi rambursabile; 
5. din alte venituri, în condiţiile legii. 

 
HOTĂRÂREA NR. 228 

din 21 decembrie 2016 
 

privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de recuperare a 
victimelor violenţei domestice „Şansa” Tg. Bujor 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: 8.948/14.12.2016             

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatului 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. 50936/17.11.2016 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 8948/17.11.2016; 
 Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 217/2003  privind  prevenirea şi combaterea violenţei în 
familie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Muncii, Solidarităţii Sociale şi familiei nr. 
383/2004 privind aprobarea standardelor de calitate pentru serviciile sociale din domeniul protecţiei 
victimelor violenţei în familie; 
 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 Hotărârii Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi 
Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) pct. 2 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de recuperare a 
victimelor violenţei domestice „Şansa” Tg. Bujor din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Galaţi, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.2. La data prezentei îşi încetează aplicabilitatea anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean 
Galaţi nr. 389/30.09.2013 privind înfiinţarea Centrului de Recuperare a Victimelor Violenţei 
Domestice „Şansa” Tg. Bujor, în structura 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 şi de punerea în aplicare. 

 
P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş 

Publicată astăzi, 22 decembrie 2016 

 

 

 
ANEXĂ 

 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de recuperare a victimelor violenţei 

domestice „Şansa” Tg. Bujor al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Galaţi 

 
ART. 1 Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social 
Centrul de recuperare a victimelor violenţei domestice „Şansa” Tg. Bujor, 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 Serviciul social Centrul de recuperare a victimelor violenţei domestice „Şansa” Tg. Bujor, cod 
serviciu social 8790CR-VD-II, este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galați, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF 
nr. 000685/16.05.2014,  cu sediul în orașul Tg . Bujor, Str. General Eremia Grigorescu nr. 80, bl. A2, 
scara 4, etaj 3, ap. 69. 
ART.3 (1)  Scopul serviciului social Centrul de recuperare a victimelor violenţei domestice „Şansa” 
Tg. Bujor este de a acorda pe o perioadă determinată servicii sociale  specializate victimelor violenţei 
domestice, cât și minorilor aflaţi în îngrijirea acestora (îngrijire, hrană, cazare, consiliere psihologică, 
socială, consiliere juridică, activităţi de grup/socializare cu scopul combaterii marginalizării sociale). 
(2) Serviciile sociale asigurate beneficiarilor Centrului de recuperare a victimelor violenţei domestice 
„Şansa” Tg. Bujor sunt: 
a) cazare pe perioadă determinată; 
b) alimentaţie şi asigurarea necesităţilor materiale de bază (obiecte igienico-sanitare de bază); 
c) asistenţă medicală de urgenţă prin parteneriat cu unitatea spitalicească din oraşul Tg. Bujor; 
d) consiliere socială, psihologică şi juridică: 
1. consiliere socială: informare si îndrumare către serviciile de specialitate de care au nevoie (ex. 
medicină legală, poliţie, justiţie, alte instituţii cu abilităţi în domeniu, organizaţii neguvernamentale 
etc.), însoţirea în locurile cu risc crescut.  
2. consiliere psihologică: pentru victimelor violenţei în vederea depăşirii situaţiei de criză şi a 
prelucra consecinţele distrugătoare ale violenţei; 
3. consiliere juridică: constă în informarea victimelor despre drepturile lor şi posibilităţile de 
acţionare în instanţă. 
4. asistenţă la (re)integrare socială; 
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5. pregătirea victimei pentru (re)integrarea în familie; 
6. asistenţa privind accesarea unui loc de muncă; 
7. acompaniere la angajarea în câmpul muncii; 
e) orice alte activităţi necesare şi suficiente pentru îndeplinirea obiectivelor şi obiectului de  
activitate prevăzute în prezentul regulament. 
ART.4 (1) Serviciul social Centrul de recuperare a victimelor violenţei domestice „Şansa” Tg. Bujor 
funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor 
sociale, reglementat de: 
-  Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legii nr. 217/2003 privind  prevenirea si combaterea violenţei in familie cu modificările 
completările şi ulterioare;  
-  H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a 
nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de 
întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- H.G. 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. 
(2) Standardul minim de calitate aplicabil: Ordinul Ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice nr. 383/2004 privind aprobarea standardelor de calitate pentru serviciile sociale 
din domeniul protecţiei victimelor violenţei în familie. 
(3) Serviciul social Centrul de recuperare a victimelor violenţei domestice „Şansa” Tg. Bujor este 
înfiinţat prin  Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 389 din 30 septembrie 2013 şi funcţionează ca 
serviciu de asistenţă socială, fără personalitate juridică, în regim de centru rezidenţial, în subordinea  
Direcției Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Galaţi. 
ART.5 (1) Serviciul social Centrul de recuperare a victimelor violenţei domestice „Şansa” Tg. Bujor 
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) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Centrul de recuperare a 
victimelor violenţei domestice „Şansa” Tg. Bujor sunt următoarele: 
a)   respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 
b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de 
şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi 
întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; 
c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării  beneficiarilor; 
d) deschiderea către comunitate; 
e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; 
f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui 
personal mixt; 
g) 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; 
h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după caz, cu 
fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat legături de 
ataşament; 
i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 
j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 
k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, în 
comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor 
persoanei beneficiare de a trăi independent; 
l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în 
soluţionarea situaţiilor de dificultate; 
m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 
n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 
o) primordialitatea responsabilităţii beneficiarului și a familiei acestuia cu privire la dezvoltarea 
propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate 
cu care se pot confrunta la un moment dat; 
p) colaborarea centrului cu serviciul public de asistenţă socială. 
ART.6 (1) Beneficiarii serviciilor oferite în cadrul centrului sunt persoane victime ale violenţei 
domestice precum şi minorii aflaţi în îngrijirea acestora, cu domiciliul în judeţul Galaţi si care se află 
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într-o situație de risc, care se adresează D.G.A.S.P.C. Galaţi şi organizaţiilor cu care aceasta are 
încheiate protocoale de colaborare.                        
(2) a) Admiterea victimelor violenţei domestice în centru se va face pe baza unui dosar care va 
cuprinde următoarele documente: 
1. Cerere scrisă prin care victima solicită găzduire; 
2. Copie  după CI/BI şi certificat de naştere; 
3. Acordul de prelucrare şi consultare a datelor cu caracter personal; 
4. Orice alte acte care să ateste statutul de victimă a violenţei domestice (certificat de medicină 
legală, plângere la poliţie etc.) 
b) Preluarea beneficiarilor în vederea furnizării de servicii sociale se realizează de către Serviciul de 
asistenţă persoane defavorizate din cadrul D.G.A.S.P.C. Galaţi. În urma evaluării beneficiarilor și la 
propunerea comisiei din care fac parte psiholog, asistent social, un reprezentant al centrului şi a 
medicului de medicină legală/poliţiei, se va întocmi un raport cu propunerea de admitere şi se va emite  
dispoziţia de admitere. 
c) Admiterea beneficiarilor în centru se aprobă prin Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. 
Galați la propunerea comisiei. 
d) La admiterea în centru se încheie un contract de furnizare servicii sociale. Acesta se încheie între 
furnizorul de servicii sociale, respectiv D.G.A.S.P.C. Galaţi şi beneficiar sau, după caz, 
reprezentantul legal al acestuia. Găzduirea în centrul de recuperare va fi pe o perioadă determinată 
între 3 şi 6 luni iar în situaţii excepţionale poate fi prelungită. 
(3) Încetarea/sistarea serviciilor se realizează la cererea beneficiarilor, precum şi în alte condiţii 
cunoscute şi acceptate de aceştia. Centrul stabileşte şi aduce la cunoştinţa beneficiarilor condiţiile de 
încetare a serviciilor. Centrul elaborează şi aplică o procedură proprie de încetare a serviciilor. 
a) Principalele situaţii în care se încetează/sistează furnizarea serviciilor sunt următoarele: 
1. la încetarea perioadei de valabilitate a contractului de servicii;  
2. în cazul părăsirii centrului de către beneficiar prin proprie voinţă; 
3. în caz de internare în spital, în baza recomandărilor medicale; 
4. în caz de transfer într-un alt centru; 
5. în cazuri de forţă majoră (cataclisme naturale, incendii, apariţia unui focar de infecţie, sistarea 
licenţei de funcţionare a centrului etc.), caz în care se stabileşte împreună cu beneficiarul şi 
instituţiile/profesioniştii implicaţi în cazuri, modul de soluţionare a situaţiei fiecărui beneficiar; 
6. în caz de deces al beneficiarului; 
7. în cazul în care beneficiarul are un comportament inadecvat, care face incompatibilă găzduirea 
acestuia în centru în condiţii de securitate pentru el, pentru ceilalţi beneficiari sau pentru personalul 
centrului; 
8. când nu se mai respectă clauzele contractuale de către beneficiar. 
b) Ieşirea din centru se face în baza dispoziţiei directorului general al D.G.A.S.P.C. Galaţi. Centrul 
deţine un registru de evidenţă a ieşirilor din centru, în care se înscriu: datele de identificare ale 
beneficiarului, motivele încetării/sistării furnizării serviciilor, datele de transmitere a notificărilor 
către serviciile publice de asistenţă socială, destinatarii notificărilor. Dosarul beneficiarului se 
arhivează în condiţiile legii. 
(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de recuperare a victimelor violenţei 
domestice „Şansa” Tg. Bujor au următoarele drepturi: 
a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, 
opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială; 
b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea 
deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică; 
c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 
d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin condiţiile care au 
generat situaţia de dificultate; 
e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu; 
f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 
g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 
h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu dizabilităţi. 
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de recuperare a victimelor violenţei 
domestice „Şansa” Tg. Bujor au următoarele obligaţii: 
a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi 
economică; 
b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a serviciilor 
sociale; 
c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în 
funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială; 
d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; 
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e) să respecte prevederile prezentului regulament. 
ART.7 Principalele funcţiile ale serviciului social Centrul de recuperare a victimelor violenţei 
domestice „Şansa” Tg. Bujor sunt următoarele: 
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor 
activităţi: 
1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 
2. cazare pe perioadă determinată; 
3. hrană; 
4. asistență medicală de urgenţă prin parteneriat cu Spitalul Orășenesc Tg. Bujor; 
5. consiliere socială; 
6. consiliere psihologică;  
7. consiliere juridică; 
8. sprijin în vederea reintegrării în familie;  
9. sprijin în vederea reintegrării sociale; 
10. prevenirea  marginalizării sociale; 
b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre 
domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 
1. punerea la dispoziția publicului a materialelor informative privind activităţile derulate și serviciile 
oferite; 
2. facilitarea accesului potenţialilor beneficiari/reprezentanţi legali/reprezentanţilor convenţionali, 
membrilor de familie, anterior admiterii beneficiarilor, pentru a cunoaște condiţiile de găzduit și de 
desfășurare a activităţilor  și serviciilor, în baza unui program stabilit. 
3. asigurarea că beneficiarii, persoanele interesate și instituţiile publice cu responsabilităţi în 
domeniul protecţiei sociale cunosc activitatea centrului și performanţele sale. 
4. elaborarea planului individualizat de asistenţă pentru fiecare beneficiar care va cuprinde activităţi 
și servicii specifice nevoilor identificate; 
5. elaborarea de rapoarte de activitate; 
6. elaborarea unui Ghid al beneficiarului pentru informarea exclusivă a beneficiarilor sau după caz a 
reprezentanţilor legali/convenţionali/familiilor acestora cu privire la serviciile și facilităţile oferite; 
7. afișarea programului zilnic de lucru a personalului de conducere și a personalului de specialitate  
al centrului. 
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. organizarea de sesiuni de instruire a personalului privind drepturile beneficiarilor (Carta 
drepturilor beneficiarilor); 
2. organizarea de sesiuni de informare a beneficiarilor cu privire la drepturile și obligaţiile pe care le 
au; 
3. organizarea de sesiuni de instruire a beneficiarilor/reprezentanţilor legali cu privire cunoașterea 
tipurilor de abuz, modalitatea de identificare și sesizare a eventualelor cazuri de abuz, neglijare sau 
discriminare; 
4. informarea beneficiarilor/reprezentanţilor legali  cu privire la modul de formulare și soluţionare a 
eventualelor reclamaţii/sesizări. 
d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 
1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 
2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea 
următoarelor activităţi: 
1. stabilirea organizării centrului în conformitate cu prevederile standardului; 
2. întocmirea documentelor care stau la baza organizării şi funcţionării centrului; 
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 în funcţie de numărul de beneficiari, de 
gradul de dependenţă al acestora şi de specificul serviciilor oferite. 
(2) Numărul de posturi şi structura de personal sunt cele stabilite prin organigrama şi statul de funcţii, 
aprobate prin hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi. 
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ART. 9 (1) Coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii curente ale centrului sunt asigurate de 
către un coordonator de centru, care realizează şi comunicarea permanentă cu conducerea 
D.G.A.S.P.C. Galaţi.  
(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: 
a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul casei şi 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.; 
b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării 
obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă Direcției; 
c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare; 
d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în 
vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare 
a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor 
persoanelor beneficiare; 
e) întocmeşte raportul anual de activitate; 
f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii centrului; 
g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de 
personal; 
h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; 
i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale 
drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 
j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi dispune, în 
limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după 
caz, formulează propuneri în acest sens; 
k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de 
organizare şi funcţionare; 
l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi 
instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie; 
m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la 
nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii 
civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; 
n) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a 
prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 
o) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 
p) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 
(3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, prin examen, în condiţiile legii.  
(4) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a coordonatorului se face în condiţiile legii. 
ART.10 (1) Personalul de specialitate din Centrul de recuperare a victimelor violenţei domestice 
„Şansa” Tg. Bujor este reprezentat de: 
a) instructor-educator pentru activităţi de resocializare (263508); 
b) asistent social (2653501). 
(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 casei 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) Atribuţiile categoriilor de personal din cadrul Centrului de recuperare a victimelor violenţei 
domestice „Şansa” Tg. Bujor sunt prevăzute prin  fișele de post aprobate de conducerea D.G.A.S.P.C. 
Galaţi. 
ART.11 În vederea desfășurării activității Centrul poate implica și voluntari, cu respectarea legislaţiei 
în domeniul voluntariatului. 
ART.12 (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: 
1. bugetul de stat; 
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2. bugetul Consiliului Judeţean Galaţi; 
3. donaţii, sponsorizări şi alte forme private de contribuţii băneşti sau în natură, permise de lege; 
4. fonduri externe nerambursabile şi rambursabile; 
5. din alte venituri, în condiţiile legii. 
 

HOTĂRÂREA NR. 229 

din 21 decembrie 2016 
 

privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 8.946/14.12.2016             

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatului 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. 50944/17.11.2016 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi, înregistrată la Consiliul judeţean Galaţi la nr. 8946/17.11.2016; 

 Având în vedere Hotărârea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi nr. 38/14.11.2016 privind avizarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 privind 
atribuţiile şi Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) pct. 2 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, conform anexei care este parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicarea prevederile 
Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 391/2013 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare al 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 şi de punerea în aplicare. 

 
P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş                                                                             Publicată astăzi, 22 decembrie 2016 

 

 
ANEXĂ 

 
REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A  DIRECŢIEI GENERALE  

DE ASISTENŢǍ SOCIALǍ ŞI PROTECŢIA COPILULUI GALAŢI 
 

CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE 
 
Art.1. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, denumită în continuare 
D.G.A.S.P.C., este instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului 
Judeţean Galaţi şi are rolul de a asigura la nivel judeţean aplicarea politicilor şi strategiilor de 
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asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, 
persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie. 
Art.2. D.G.A.S.P.C. funcţionează în conformitate cu prevederile legislaţiei române în vigoare, în 
domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului, fiind înfiinţată prin hotărârea Consiliului Judeţean 
Galaţi nr. 107 din 20.12.2004.  
Art.3. D.G.A.S.P.C. are sediul in municipiul Galaţi, str. Brăilei nr. 138 B, judeţul Galaţi. 
Art.4. Principiile care stau la baza furnizării serviciilor sociale de către D.G.A.S.P.C. sunt 
următoarele:  
a) respectarea drepturilor şi a demnităţii omului;  
b) asigurarea autodeterminării şi a intimităţii persoanelor beneficiare;  
c) asigurarea dreptului de a alege;  
d) abordarea individualizată şi centrarea pe persoane;  
e) participarea persoanelor beneficiare;  
f) cooperarea şi parteneriatul;  
g) recunoaşterea valorii fiecărei persoane;  
h) abordarea comprehensivă, globală şi integrată;  
i) orientarea pe rezultate;  
j) îmbunătăţirea continuă a calităţii;  
k) combaterea abuzului asupra persoanelor beneficiare, în cadrul instituţiilor. 
Art.5. Activitatea D.G.A.S.P.C. se finanţează din: 
a) bugetul local al judeţului Galaţi; 
b) bugetul de stat; 
c) donaţii, sponsorizări şi alte forme private de contribuţii băneşti, permise de lege; 
d) sume alocate din Fondul special de solidaritate socială pentru persoane cu handicap; 
e) programe de interes naţional pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului, din fonduri 
alocate de la bugetul de stat cu aceasta destinaţie, din fonduri externe rambursabile şi nerambursabile, 
precum şi din alte surse, în condiţiile legii; 
f) programe de interes naţional pentru protecţia adulţilor cu handicap.  
Art.6. Patrimoniul D.G.A.S.P.C. este format  din bunurile imobile şi mobile. 
 
CAPITOLUL II – PRINCIPALELE ATRIBUŢIILE ALE  D.G.A.S.P.C. GALAŢI 
 
Art.7. D.G.A.S.P.C. are următoarele atribuţii: 
a) în domeniul protecţiei persoanei adulte: 
1. completează evaluarea situaţiei socio-economice a persoanei adulte aflate în nevoie, a nevoilor şi 
resurselor acesteia. Asigură furnizarea de informaţii şi servicii adecvate în vederea refacerii şi 
dezvoltării capacităţilor individuale şi ale celor familiale necesare pentru a depăşi cu forţe proprii 
situaţiile de dificultate, după epuizarea măsurilor prevăzute în planul individualizat privind măsurile 
de asistenţă socială; 
2. acordă persoanei adulte asistenţă şi sprijin pentru exercitarea dreptului său la exprimarea liberă a 
opiniei; 
3. depune diligenţe pentru clarificarea situaţiei juridice a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv 
pentru înregistrarea tardivă a naşterii acesteia; 
4. verifică şi reevaluează trimestrial şi ori de câte ori este cazul modul de îngrijire a persoanei adulte 
în nevoie pentru care s-a instituit o măsură de asistenţă socială într-o instituţie, în vederea menţinerii, 
modificării sau revocării măsurii stabilite; 
5. asigură măsurile necesare pentru protecţia în regim de urgenţă a persoanei adulte aflate în nevoie, 
inclusiv prin organizarea şi asigurarea funcţionării în structura proprie a unor centre specializate; 
6. depune diligenţele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului individualizat 
privind măsurile de asistenţă socială; 
7. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege. 
b) în domeniul protecţiei familiei şi a drepturilor copilului:  
1. întocmeşte raportul de evaluare iniţială a copilului şi familiei acestuia şi propune stabilirea unei 
măsuri de protecţie specială; 
2. monitorizează trimestrial activităţile de aplicare a hotărârilor de instituire a măsurilor de protecţie 
specială a copilului; 
3. identifică şi evaluează familiile sau persoanele care pot lua în plasament copilul; 
4. monitorizează familiile şi persoanele care au primit în plasament copii, pe toată durata acestei 
măsuri; 
5. identifică, evaluează şi pregăteşte persoane care pot deveni asistenţi maternali profesionişti, în 
condiţiile legii; încheie contracte individuale de muncă şi asigură formarea continuă de asistenţi 
maternali profesionişti atestaţi; evaluează şi monitorizează activitatea acestora; 
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6. acordă asistenţă şi sprijin părinţilor copilului separat de familie, în vederea reintegrării în mediul 
său familial; 
7. asigură măsurile necesare pentru realizarea activităţilor de prevenire şi combatere a violenţei în 
familie, precum şi pentru acordarea serviciilor destinate victimelor violenţei în familie şi agresorilor 
familiali; 
8. reevaluează, cel puţin o dată la 3 luni şi ori de câte ori este cazul, împrejurările care au stat la baza 
stabilirii măsurilor de protecţie specială şi propune, după caz, menţinerea, modificarea sau încetarea 
acestora; 
9. îndeplineşte demersurile vizând deschiderea procedurii adopţiei interne pentru copiii aflaţi în 
evidenţa sa; 
10. identifică familiile sau persoanele cu domiciliul în România care doresc să adopte copii; 
evaluează condiţiile materiale şi garanţiile morale pe care acestea le prezintă şi eliberează atestatul de 
familie sau de persoană aptă să adopte copii; 
11. monitorizează evoluţia copiilor adoptaţi, precum şi a relaţiilor dintre aceştia şi părinţii lor 
adoptivi; sprijină părinţii adoptivi ai copilului în îndeplinirea obligaţiei de a-l informa pe acesta că 
este adoptat, de îndată ce vârsta şi gradul de maturitate ale copilului o permit; 
12. monitorizează cazurile de violenţă în familie din unitatea administrativ-teritorială în care 
funcţionează; 
13. identifică situaţii de risc pentru părţile implicate în situaţii de violenţă în familie şi îndrumă părţile 
către servicii de specialitate/mediere; 
14.  îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege; 
c) alte atribuţii: 
1. coordonează şi sprijină activitatea autorităţilor administraţiei publice locale din judeţ în domeniul 
asistenţei sociale, protecţiei familiei şi a drepturilor copilului, prevenirii şi combaterii violenţei în 
familie; 
2. coordonează metodologic activitatea de prevenire a separării copilului de părinţii săi, precum şi 
cea de admitere a adultului în instituţii sau servicii, desfăşurate la nivelul serviciilor publice de 
asistenţă socială; 
3. acordă asistenţa tehnică necesară pentru crearea şi formarea structurilor comunitare consultative 
ca formă de sprijin în activitatea de asistenţă socială şi protecţia copilului; 
4. evaluează şi pregăteşte persoane, identificate de serviciul public local de asistenţă socială, care 
pot deveni asistenţi personali ai persoanei cu handicap, şi supraveghează activitatea acestor asistenţi; 
5. colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul asistenţei 
sociale, protecţiei familiei şi a drepturilor copilului, prevenirii şi combaterii violenţei în familie sau cu 
operatori economici prin încheierea de convenţii de colaborare cu aceştia; 
6. dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi reprezentanţi ai 
societăţii civile în vederea acordării şi diversificării serviciilor sociale şi a serviciilor destinate 
protecţiei familiei şi a copilului, prevenirii şi combaterii violenţei în familie, în funcţie de nevoile 
comunităţii locale; 
7. colaborează pe bază de protocoale sau convenţii cu celelalte direcţii generale, precum şi cu alte 
instituţii publice din unitatea administrativ-teritorială, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, 
conform legii; 
8. asigură, la cerere, consultanţă de specialitate gratuită privind acordarea serviciilor, măsurilor şi 
prestaţiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei familiei şi a drepturilor copilului; colaborează 
cu alte instituţii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi; 
9. fundamentează şi propune consiliului judeţean, înfiinţarea, finanţarea, respectiv cofinanţarea 
instituţiilor publice de asistenţă socială, precum şi a serviciilor pentru protecţia copilului, serviciilor 
destinate sprijinirii familiei, prevenirii şi combaterii violenţei în familie; 
10. prezintă anual sau la solicitarea consiliului judeţean, rapoarte de evaluare a activităţilor 
desfăşurate; 
11. asigură acordarea şi plata drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor cu handicap; 
12. sprijină şi dezvoltă un sistem de informare şi de consultanţă accesibil persoanelor singure, 
persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, victimelor violenţei în familie şi oricăror persoane 
aflate în nevoie, precum şi familiilor acestora, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute de 
actele normative în vigoare; 
13. acţionează pentru promovarea alternativelor de tip familial la protecţia instituţionalizată a 
persoanelor în nevoie, inclusiv îngrijirea la domiciliu; 
14. organizează activitatea de selectare şi angajare a personalului din aparatul propriu şi 
instituţiile/serviciile din subordine, de evaluare periodică şi de formare continuă a acestuia; 
15. asigură serviciile de asistenţă tehnică ale comisiei pentru protecţia copilului, respectiv ale 
comisiei de expertiză medicală a persoanelor adulte cu handicap; 
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16. realizează la nivel judeţean baza de date privind copiii aflaţi în sistemul de protecţie specială, 
copiii şi familiile aflate în situaţie de risc, precum şi a cazurilor de violenţă în familie şi raportează 
trimestrial aceste date Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice; 
17. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în acte normative sau stabilite prin hotărâri ale 
consiliului judeţean. 
 
CAPITOLUL III – CONDUCEREA D.G.A.S.P.C. GALAŢI 
 
Art.8. Conducere D.G.A.S.P.C. se asigură de către Directorul General şi Colegiul Director. 
 
Secţiunea 1: Directorul General 
Art.9. (1) Directorul general al D.G.A.S.P.C. asigură conducerea executivă a acesteia şi răspunde de 
buna ei funcţionare în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin.  
(2) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin directorul general emite dispoziţii. 
Art.10. (1) Directorul general reprezintă D.G.A.S.P.C. în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile publice, 
cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie. 
(2) Directorul general îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale: 
a) exercită atribuţiile ce revin D.G.A.S.P.C. în calitate de persoană juridică; 
b) exercită funcţia de ordonator de credite; 
c) întocmeşte proiectul bugetului propriu al D.G.A.S.P.C. şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar, 
pe care le supune avizării colegiului director şi aprobării consiliului judeţean; 
d) elaborează şi supune aprobării consiliului judeţean, proiectul strategiei anuale, pe termen mediu şi 
lung, de restructurare, organizare şi dezvoltare a sistemului de asistenţă socială şi protecţie a  
copilului, având avizul colegiului director şi al comisiei pentru protecţia copilului; 
e) elaborează proiectele rapoartelor generale privind activitatea de asistenţă socială şi protecţie a 
copilului, stadiul implementării strategiilor şi propunerile de măsuri pentru îmbunătăţirea acestei 
activităţi, pe care le prezintă spre avizare colegiului director şi apoi comisiei pentru protecţia 
copilului; 
f) numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul D.G.A.S.P.C., potrivit legii;  
g) controlează activitatea personalului din cadrul D.G.A.S.P.C. şi aplică sancţiuni disciplinare acestui 
personal; 
h) constată contravenţiile şi propune aplicarea sancţiunilor prevăzute de Legea nr. 272/2004 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare; 
i) este vicepreşedintele comisiei pentru protecţia copilului şi reprezintă D.G.A.S.P.C. în relaţiile cu 
aceasta; 
j) asigură executarea hotărârilor comisiei pentru protecţia copilului; 
k) emite dispoziţii pentru admiterea copilului într-un serviciu specializat de tip familial/rezidenţial 
până la evaluarea/reevaluarea cazului şi emiterea unei măsuri de protecţie prin instanţa judecătorească 
sau Comisia pentru Protecţia Copilului; 
l) Directorul general îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite prin hotărâre a 
consiliului judeţean. 
(3) În absenţa directorului general, atribuţiile acestuia se exercită de unul dintre directorii executivi 
adjuncţi în ordinea următoare: 
a) director general adjunct economic şi administrativ; 
b) director general adjunct pentru protecţie socială. 
(4) În perioada în care înlocuieşte, directorul general adjunct respectiv exercită toate drepturile şi 
îndeplineşte toate obligaţiile directorului general, având inclusiv drept de semnătură a tuturor 
documentelor. 
 
Secţiunea 2: Colegiul Director 
Art.11. (1) Colegiul director al D.G.A.S.P.C. este compus din directorul general, directorii generali 
adjuncţi, personalul cu funcţii de conducere din cadrul D.G.A.S.P.C. precum şi 3 consilieri judeţeni, 
având cu precădere studii socio-umane, propuşi de preşedintele consiliului judeţean. 
(2) Preşedintele colegiului director este secretarul  judeţean. 
(3) În situaţia în care preşedintele colegiului director nu îşi poate exercita atribuţiile, acestea sunt 
exercitate de către directorul general al D.G.A.S.P.C.. 
(4) Colegiul director se întruneşte în şedinţă ordinară trimestrial, la convocarea directorului general, 
precum şi în şedinţă extraordinară, ori de câte ori este necesar, la cererea directorului general sau, a 
preşedintelui colegiului director sau a unuia dintre directorii generali adjuncţi, care au şi dreptul de a 
iniţia proiecte de hotărâri. 
(5) La şedinţele colegiului director pot participa, fără drept de vot,  membrii comisiei pentru protecţia 
copilului, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, şi alţi consilieri judeţeni (care nu sunt membri ai 
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colegiului), precum şi alte persoane invitate de preşedintele colegiului director sau directorul general 
al D.G.A.S.P.C.. 
(6) Şedinţele colegiului director se desfăşoară în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul 
membrilor săi şi a preşedintelui. 
(7) În exercitarea atribuţiilor ce ii revin colegiul director adoptă hotărâri cu votul majorităţii 
membrilor prezenţi. 
(8) Colegiul director îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 
a) analizează şi controlează activitatea D.G.A.S.P.C.; propune directorului general măsurile necesare 
pentru îmbunătăţirea activităţilor D.G.A.S.P.C.; 
b) avizează proiectul bugetului propriu al D.G.A.S.P.C. şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar; 
c) avizează proiectul strategiei şi rapoartelor elaborate de directorul general al D.G.A.S.P.C.; avizul 
este consultativ; 
d) propune consiliului judeţean modificarea structurii organizatorice şi a regulamentului de 
organizare şi funcţionare ale D.G.A.S.P.C., precum şi rectificarea bugetului, în vederea îmbunătăţirii 
activităţii instituţiei; 
e) propune consiliului judeţean înstrăinarea mijloacelor fixe din patrimoniul D.G.A.S.P.C., altele 
decât bunurile imobile, prin licitaţie publică organizată în condiţiile legii; 
f) propune consiliului judeţean concesionarea sau închirierea de bunuri ori servicii de către 
D.G.A.S.P.C., prin licitaţie publică organizată în condiţiile legii; 
g) Colegiul director îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de lege sau prin hotărâre a consiliului 
judeţean. 
 
CAPITOLUL IV – PRINCIPALELE  ATRIBUŢII  ALE  DIRECTORILOR  GENERALI  
ADJUNCŢI 
 
Secţiunea 1: Directorul  general adjunct economic şi administrativ 
Art.12. Directorul general adjunct economic şi administrativ din cadrul D.G.A.S.P.C. Galaţi 
îndeplinește  următoarele atribuţii principale: 
a) organizează, conduce, îndrumă şi răspunde de activitatea structurilor funcţionale din subordine; 
b) asigură, în condiţiile legii, fundamentarea şi elaborarea proiectului de buget privind veniturile şi 
cheltuielile şi urmăreşte execuţia acestuia; 
c) răspunde de întocmirea dărilor de seamă contabile, potrivit legii; 
d) asigură achiziţionarea, gestionarea şi administrarea mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar şi a 
altor materiale; 
e) exercită controlul intern/managerial pentru o bună gestiune financiară prin asigurarea legalităţii, 
regularităţii, economicităţii, eficacităţii şi eficienţei în utilizarea fondurilor publice şi în administrarea 
patrimoniului instituţiei; 
f) acordă viza de control financiar–preventiv pentru operaţiuni  referitoare la deschiderea, repartizarea 
şi modificarea creditelor bugetare; 
g) răspunde de inventarierea  tuturor elementelor patrimoniale ale instituției, precum şi a bunurilor şi 
valorilor deţinute cu orice titlu, aparţinând altor persoane juridice sau fizice, în vederea întocmirii 
bilanţului contabil care trebuie să  asigure o imagine fidelă, clară şi completă a patrimoniului, a 
situaţiei financiare şi a rezultatelor obţinute; 
h) organizează activitatea de licitaţii; 
i) evaluează performanţele profesionale pentru conducătorii structurilor funcţionale din subordine şi 
propune calificative corespunzătoare; 
j) coordonează activitatea de pregătire şi perfecţionare a personalului din subordine; 
k) asigură funcţionarea sistemului de management reglementat prin Codul Controlului Intern; 
l) coordonează şi îndrumă activitatea în domeniul economic şi administrativ a serviciilor de tip 
rezidenţial din cadrul D.G.A.S.P.C.; 
m) propune pentru cercetare disciplinară persoanele care săvârşesc abateri disciplinare aflate în 
subordinea sa, cu respectarea dispoziţiilor legale în materie; 
n) asigură un bun circuit al informaţiilor şi documentelor în cadrul structurilor aflate în subordinea sa 
directă; 
o) întocmeşte/reactualizează, în termen de 30 de zile de la aprobarea regulamentului de organizare şi 
funcţionare, fişele de post ale conducătorilor structurilor funcţionale aflate în subordinea sa şi 
supraveghează întocmirea, în acelaşi termen a fişelor de post ale salariaţilor, din cadrul structurilor 
aflate în subordine, de către conducătorii acestora; 
p) îndeplineşte orice alte sarcini prevăzute de legi, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliului 
Judeţean Galaţi, dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, hotărâri ale Comisiei de 
Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap şi ale Comisiei pentru Protecţia Copilului, dispoziţii ale 
Directorului general al D.G.A.S.P.C. Galaţi, în conformitate cu specificul activităţilor pe care le 
coordonează. 
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Secţiunea 2:  Directorul  general adjunct pentru protecţie socială  
Art.13. Directorul general adjunct pentru protecţie socială din cadrul D.G.A.S.P.C. Galaţi 
îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 
a) coordonează si controlează activitatea fiecărei structuri aflate în subordonarea sa directă; 
b) primeşte, verifică şi repartizează corespondenţa pentru structurile pe care le are în subordine şi 
informează directorul general al D.G.A.S.P.C. asupra modului de soluţionare a solicitărilor şi 
petiţiilor; 
c) verifică respectarea şi aplicarea corectă a legislației în cadrul structurilor pe care le coordonează; 
d) ţine şedinţe de lucru cu personalul din subordine în vederea rezolvării problemelor curente; 
e) propune Directorului General al D.G.A.S.P.C. calendarul acţiunilor sociale derulate în structurile 
subordonate, după caz; 
f) desemnează managerii de caz la propunerea conducătorilor structurilor funcţionale din subordine; 
g) analizează şi aprobă rapoartele de specialitate întocmite de  structurile din subordine; 
h) face propuneri pentru fundamentarea bugetului; 
i) propune pentru cercetare disciplinară persoanele care săvârşesc abateri disciplinare aflate în 
subordinea sa, cu respectarea dispoziţiilor legale în materie; 
j) propune Directorului General al D.G.A.S.P.C. participarea unor salariaţi din subordine la 
programele de formare profesională; 
k) asigură un bun circuit al informaţiilor şi documentelor în cadrul structurilor aflate în subordinea sa 
directă; 
l) întocmeşte/reactualizează, in termen de 30 de zile de la aprobarea regulamentului de organizare şi 
funcţionare, fişele de post ale conducătorilor structurilor funcţionale aflate în subordinea sa şi 
supraveghează întocmirea, în acelaşi termen a fişelor de post ale salariaţilor, din cadrul structurilor 
aflate în subordine, de către conducătorii acestora; 
m) îndeplineşte orice alte sarcini prevăzute de legi, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliului 
Judeţean Galaţi, dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, hotărâri ale Comisiei de 
Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap şi ale Comisiei pentru Protecţia Copilului, dispoziţii ale 
Directorului general al D.G.A.S.P.C. Galaţi, în conformitate cu specificul activităţilor pe care le 
coordonează. 
 
CAPITOLUL V – STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI PRINCIPALELE ATRIBUTII ALE 
STRUCTURILOR FUNCŢIONALE ALE D.G.A.S.P.C. GALAŢI 
 
Art.14. (1) Structurile funcţionale ale D.G.A.S.P.C. sunt: biroul, serviciul, compartimentul, centrul, 
complexul de servicii, casa, locuinţa protejată, echipa, adăpostul, căminul etc. 
(2) Structurile funcţionale sunt conduse de un şef birou/ serviciu etc., după caz.  
(3) Structurile funcţionale urmăresc atingerea obiectivelor stabilite de conducerea instituţiei, în acord 
cu sistemul de Management al Calităţii şi cu strategia de dezvoltare judeţeană. 
(4) Structurile funcţionale au obligaţia să arhiveze documentele conform legislaţiei şi procedurilor în 
vigoare. 

 
Secţiunea 1: Structurile aflate în subordinea Directorului General 
Art.15.  Compartimentul proiecte are următoarele  atribuţii  principale: 
a) menţine legătura permanentă cu structurile funcţionale din cadrul D.G.A.S.P.C. pentru  
identificarea de linii de finanţare; 
b) identifică  surse de finanţare interne şi externe pentru programe şi proiecte necesare implementării 
strategiilor şi a planurilor de acţiune pentru implementarea strategiei judeţene în domeniul asistenţei 
sociale; 
c) elaborează proiecte în cadrul programelor de interes naţional, a programelor cu finanţare 
nerambursabilă, finanţare extrabugetară şi elaborează diverse programe; 
d) face parte din echipa de implementare a proiectelor cu finanţare din bani publici şi fonduri 
extrabugetare, utilizând strategiile managementului de proiect; 
e) întocmeşte evidenţe şi diverse rapoarte referitoare la proiectele scrise sau aflate în curs de 
implementare sau a diferitelor programe aflate în derulare; 
f) sprijină structurile funcţionale din cadrul D.G.A.S.P.C. în realizarea şi implementarea de 
programe/proiecte asigurând consultanţă şi îndrumare metodologică; 
g) realizează împreună cu structura de specialitate din cadrul D.G.A.S.P.C. estimarea sumelor 
necesare realizării unor proiecte noi, precum şi susţinerii celor în curs de implementare; 
h) asigură serviciile de secretariat ale Colegiului Director; 
i)    ţine evidenţa petiţiilor si le distribuie structurilor de specialitate, în conformitate cu prevederile 
O.G. nr. 27/2002, cu modificările şi completările ulterioare; 
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j)  ţine evidenţa convenţiilor de parteneriat, protocoalelor de colaborare, acordurilor de parteneriat 
încheiate de către D.G.A.S.P.C. Galaţi cu diferite instituţii publice sau organizaţii private; 
k) face propuneri pentru fundamentarea bugetului; 
l)  fundamentează şi întocmeşte proiectele de dispoziţii ale Directorului General si proiectele de 
hotărâri promovate de D.G.A.S.P.C., în domeniul său de activitate; 
m) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legi, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliului 
Judeţean Galaţi, dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, hotărâri ale Comisiei de 
expertiză medicală a persoanei adulte cu handicap şi ale Comisiei pentru protecţia copilului, dispoziţii 
ale Directorului General al D.G.A.S.P.C. Galaţi 
Art.16. Serviciul asistenţă C.P.C. (Comisia pentru Protecţia Copilului) şi C.E.M.P.A.H. 
(Comisia  de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap) are următoarele atribuţii principale: 
a)  elaborează, trimestrial sau la cererea Comisiei pentru Protecţia Copilului, proiectele rapoartelor 
generale privind activitatea de protecţie a copilului aflat în dificultate; 
b)  răspunde de convocarea persoanelor chemate în faţa Comisiei pentru Protecţia Copilului pentru 
soluţionarea cauzelor privind copiii aflaţi în dificultate; 
c)  asigură consemnarea în procesul verbal al şedinţei, a audierilor şi dezbaterilor ce au loc în şedinţa 
Comisiei pentru Protecţia Copilului, a hotărârilor adoptate şi modul în care au fost adoptate; 
d)  redactează hotărârile Comisiei pentru Protecţia Copilului potrivit procesului-verbal al Comisiei în 
forma şi termenul prevăzut de lege; 
e)  comunică persoanelor interesate hotărârile Comisiei pentru Protecţia Copilului în forma şi 
termenul prevăzut de lege; 
f)  înregistrează într-un registru special de evidenţă hotărârile Comisiei pentru Protecţia Copilului, 
hotărârile privind încadrarea într-o categorie de persoană cu handicap şi/sau orientare şcolară; 
g)  înregistrează în registrul general de intrări-ieşiri al Comisiei pentru Protecţia Copilului actele 
emise de Comisie, altele decât hotărârile; 
h)  secretarul Comisiei pentru Protecţia Copilului contrasemnează hotărârile adoptate de aceasta, 
precum şi registrul special de procese-verbale (ale cărui pagini sunt numerotate şi poartă ştampila 
Comisiei pentru Protecţia Copilului); 
i)  asigură evidenţa prezenţei membrilor Comisiei pentru Protecţia Copilului la şedinţe; 
j)  înregistrează în registrul propriu de evidenţă dosarele persoanelor cu handicap solicitante, după 
realizarea evaluării de către Serviciul de evaluare complexă adulţi; 
k)  asigură transmiterea dosarelor la Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, însoţite 
de raportul de evaluare complexă cu propunerea de încadrare în grad de handicap, întocmit de 
serviciul de evaluare complexă; 
l)  transmite membrilor Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap ordinea de zi şi 
datele de desfăşurare ale şedinţelor, în baza convocatorului semnat de preşedinte; 
m)  întocmeşte procesele–verbale de desfăşurare a şedinţelor Comisiei de Evaluare a Persoanelor 
Adulte cu Handicap; 
n)  redactează certificatele de încadrare în grad de handicap şi certificatele de orientare profesională, 
în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data la care a avut loc şedinţa; 
o)  gestionează registrul de procese–verbale al Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu 
Handicap, cât şi pe cel de contestaţii; 
p) Transmite Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap contestaţiile depuse 
şi dosarele persoanelor în cauză, în vederea soluţionării; 
q)  transmite persoanei cu handicap solicitante documentele aprobate de către Comisia de Evaluare a 
Persoanelor Adulte cu Handicap, adică certificatul de încadrare în grad de handicap, programul 
individual de reabilitare şi integrare socială şi certificatul de orientare şcolară, precum şi alte 
documente eliberate de către comisia de evaluare, în termen de 5 zile lucrătoare de la emitere; 
r)  colaborează cu celelalte structuri din cadrul D.G.A.S.P.C. pentru îndeplinirea corespunzătoare a 
atribuţiilor biroului; 
s)  face propuneri pentru fundamentarea bugetului; 
ş) fundamentează şi întocmeşte proiectele de dispoziţii ale Directorului General şi proiectele de 
hotărâri promovate de D.G.A.S.P.C., în domeniul său de activitate; 
t)  îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legi, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliului 
Judeţean Galaţi, dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, hotărâri ale Comisiei de 
expertiză medicală a persoanei adulte cu handicap şi ale Comisiei pentru protecţia copilului, dispoziţii 
ale Directorului General al D.G.A.S.P.C. Galaţi 
Art.17. Serviciul juridic şi contencios are următoarele atribuţii principale: 
a) acordă asistenţă juridică structurilor funcţionale din cadrul D.G.A.S.P.C. Galaţi şi beneficiarilor 
referitor la beneficiile şi serviciile de asistenţă socială; 
b) realizează consilierea juridică a beneficiarului, a familiei acestuia, a asistenţilor maternali şi 
minorilor peste 10 ani, la cererea structurilor funcţionale, cu privire la dispoziţiile legale precum şi la 
efectele aplicării acestora (drepturile ce le revin şi obligațiile ce le incumbă), raportat de asemenea la 
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competenţa funcţională a D.G.A.S.P.C. Galaţi şi întocmeşte fişele de consiliere cu privire la aspectele 
menţionate; 
c)  la cererea structurilor funcţionale vizează pentru legalitate documentele întocmite şi colaborează 
cu acestea în vederea realizării în mod corespunzător a activităţilor specifice; 
d)  reprezintă, pe bază de delegaţie, în faţa instanţelor judecătoreşti, parchetelor de pe lângă 
instanțele judecătorești etc., în cauzele întemeiate pe legislaţia specifică, D.G.A.S.P.C., Comisia 
pentru Protecţia Copilului, Comisia de Expertiză Medicală a Persoanelor Adulte cu Handicap; 
e)  la cererea structurilor funcţionale, din cadrul D.G.A.S.P.C. Galaţi, depune diligenţele necesare, în 
instanţă, pentru clarificarea situaţiei juridice a minorilor (inclusiv înregistrarea tardivă a naşterii),  
pentru recuperarea sumelor încasate necuvenit de către persoane fizice sau juridice şi datorate 
bugetului D.G.A.S.P.C. Galaţi ; 
f)  acordă Comisiei pentru Protecţia Copilului sau Comisiei de Evaluare Medicală a Persoanelor 
Adulte cu Handicap, la cererea acestora, asistenţă juridică de specialitate pentru îndeplinirea 
atribuţiilor ce-i revin potrivit legii; 
g)  asigură legalizarea sentinţelor civile şi a altor acte solicitate de instanţă (în formă legalizată), se 
deplasează, la cererea structurilor funcţionale, alături de executorul judecătoresc şi de organele de 
poliţie pentru  executarea sentinţelor privind instituirea măsurii de plasament în regim de urgenţă, 
prin ordonanţă preşedinţială, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 272/2004; 
h)  se deplasează în teritoriu, la cererea structurilor funcţionale, alături de asistenţii sociali pentru 
verificarea situaţiei minorilor, a familiilor ce îi au în îngrijire (când situaţia impune consiliere juridică 
a persoanelor enunţate anterior); 
i)  informează structurile funcţionale despre orice modificare legislativă apărută în domeniu; 
j)   îndeplinește obligaţii stipulate expres în sarcina consilierului juridic în normele juridice cuprinse 
în actele normative (ce reglementează organizarea şi exercitarea profesiei) şi dispoziţiile Directorului 
General al D.G.A.S.P.C. Galaţi, în conformitate cu specificul structurii;  
k)  emite puncte de vedere cu privire la aplicarea dispozițiilor legale în cazuri determinate, la cererea 
conducătorului ierarhic superior; 
l) formulează propuneri de modificări legislative, în situația în care aceasta oportunitate este anunțată 
de inițiatorul actului normativ; 
m) consilierii juridici au atribuţii de reprezentare juridică a D.G.A.S.P.C. Galaţi în faţa altor instituţii 
a statului, activitate ce se desfăşoară pe baza delegaţiei semnate de Directorul D.G.A.S.P.C. Pe baza 
delegaţiei semnate de Preşedintele C.P.C. şi Preşedintele C.E.M.P.A.H. consilierii juridici ai 
D.G.A.S.P.C. Galaţi pot reprezenta şi aceste două structuri din cadrul C.J. Galaţi.  
n) asigură circulaţia documentelor între conducere şi structurile funcţionale ale instituţiei, 
coordonând fluxurile de documente; face propuneri pentru fundamentarea bugetului; 
o)  fundamentează şi întocmeşte proiectele de dispoziţii ale Directorului General şi proiectele de 
hotărâri promovate de D.G.A.S.P.C., în domeniul său de activitate; 
p)  îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legi, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliului 
Judeţean Galaţi, dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, hotărâri ale Comisiei de 
expertiză medicală a persoanei adulte cu handicap şi ale Comisiei pentru protecţia copilului, dispoziţii 
ale Directorului General al D.G.A.S.P.C. Galaţi 
Art.18. Biroul adopţii şi postadopţii are următoarele atribuţii principale: 
a) asigură luarea în evidenţă a copiilor al căror plan individualizat de protecţie stabileşte ca finalitate 
adopţia internă; 
b) asigură sprijinul necesar şi informarea copiilor aflaţi în evidenţa sa, opinia lor fiind consemnată şi 
luată în considerare în raport cu vârsta şi capacitatea lor de înţelegere; 
c) are în structură utilizatori R.N.A. (Registrul Național pentru Adopții), aceștia fiind specialiştii care 
lucrează direct cu copilul adoptabil şi adoptatorul/familia adoptatoare atestată ca aptă să adopte, deci 
are acces la toate datele cuprinse în dosarul de adopţie şi, conform prevederilor legale, este obligat să 
le introducă în sistemul informatic R.N.A.; 
d) are dreptul de a vizualiza datele introduse în sistemul informatic R.N.A. referitoare 
la  D.G.A.S.P.C. Galați, în scopul de a verifica respectarea prevederilor legale privind succesiunea 
etapelor din cadrul procedurii adopţiei, a respectării termenelor de realizare a acestor etape, în scopul 
de a analiza în detaliu cazurile instrumentate; 
e) are dreptul de a accesa profilul copilului greu adoptabil pentru a prezenta adoptatorilor/familiilor 
adoptatoare care sunt caracteristicile copiilor greu adoptabili; 
f) este responsabil cu realizarea procesului de potrivire dintre copil şi persoana/familia atestată ca aptă 
să adopte; 
g) oferă persoanei/familiei care îşi exprimă intenţia de a adopta informaţii complete despre procedura 
de atestare, pregătire, precum şi despre serviciile de sprijin existente; 
h) asigură evaluarea persoanei/familiei care doreşte să adopte, ţinând cont de interesul superior al 
copilului şi înaintează Directorului General  un raport cu propunere privind acordarea/neacordarea 
atestatului; 
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i) întocmește un raport final care este aprobat de către Directorul General si poate conţine propuneri 
vizând încuviințarea adopției sau după caz, prelungirea perioadei de încredințare, înaintându-l 
instanței judecătorești, prin serviciul de specialitate; 
j) desfăşoară activităţi de informare şi promovare a adopţiei naţionale; 
k) asigură urmărirea şi monitorizarea evoluţiei copilului şi a relaţiilor dintre acesta şi părinţii săi 
adoptivi pe întreaga perioadă prevăzută de lege; 
l) înaintează dosarele cu propunerea de deschidere a procedurii adopţiei interne, încredinţare în 
vederea adopţiei, încuviinţarea adopţiei serviciului juridic; 
m) aduce la cunoștința instanței, la solicitarea acesteia, existenţa oricăror elemente noi cu privire la 
situația părintelui firesc ori a familiei extinse, care ar putea determina modificarea finalității planului 
individualizat de protecție; 
n) colaborează cu D.G.A.S.P.C.  din celelalte judeţe, A.N.P.D.C.A. şi alte instituţii (poliţie, primării 
etc.)  în vederea îndeplinirii atribuţiilor care îi revin; 
o) fundamentează şi întocmeşte proiectele de dispoziţii ale Directorului General şi proiectele de 
hotărâri promovate de D.G.A.S.P.C., în domeniul său de activitate; 
p) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legi, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliului 
Judeţean Galaţi, dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, hotărâri ale Comisiei de 
expertiză medicală a persoanei adulte cu handicap şi ale Comisiei pentru protecţia copilului, dispoziţii 
ale Directorului General al D.G.A.S.P.C. Galaţi. 
Art.19. Serviciul resurse umane, organizare şi formare profesională 
A. Compartimentul resurse umane, organizare şi formare profesională are următoarele atribuţii 
principale: 
a) asigură evidenţa personalului contractual al D.G.A.S.P.C., completând în acest sens Registrului 
general de evidenţă a salariaţilor (R.E.V.I.S.A.L.); 
b) pregăteşte dosarele de pensionare pentru angajaţii D.G.A.S.P.C.; 
c) eliberează  adeverinţe privind locul de muncă şi funcţia, la solicitarea angajaţilor; 
d) urmăreşte întocmirea programării concediilor de odihnă anuale de către structurile funcţionale ale 
D.G.A.S.P.C., le prezintă spre aprobare conducerii şi urmăreşte efectuarea concediilor de odihnă ale 
personalului; 
e) desfăşoară activitate de îndrumare pe linie de personal, în funcţie de modificările intervenite în 
legislaţie; asigură asistenţă de specialitate structurilor funcţionale ale D.G.A.S.P.C., la solicitarea 
acestora; 
f) pregăteşte documentaţia necesară pentru organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor 
vacante şi asigură desfăşurarea acestora în condiţiile legii; 
g) solicită actele necesare la angajare şi întocmeşte contractul individual de muncă; 
h) întocmeşte actele adiţionale la contractele individuale de muncă pe perioada derulării raporturilor 
de muncă, ori de câte ori este necesar; 
i) asigură asistenţă de specialitate structurilor funcţionale  la completarea fişelor de evaluare a 
performanţelor profesionale individuale şi a declaraţiilor de avere şi interese; 
j) răspunde de gestiunea curentă a resurselor umane şi a funcţiilor publice; 
k) elaborează actele administrative privind funcţionarii publici (numirea în funcţia publică, 
modificarea, suspendarea, încetarea raporturilor de serviciu, etc.), conform Legii nr. 188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu completările şi modificările ulterioare; 
l) colaborează direct cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în vederea aplicării şi respectării 
legislaţiei în domeniul funcţiilor publice; 
m) întocmeşte planul anual de ocupare a funcţiilor publice; 
n) întocmeşte planul anual de formare profesională, pe baza propunerilor conducătorilor structurilor 
funcţionale din cadrul D.G.A.S.P.C.;  
o) întocmeşte orice alte situaţii solicitate de conducerea D.G.A.S.P.C. sau de Agenţia Naţională a 
Funcţionarilor Publici; 
p) coordonează personalul însărcinat cu activitatea de arhivă;  
q) coordonează personalul însărcinat cu activitatea de registratură; 
r) întocmeşte şi predă în termen rapoartele statistice referitoare la numărul salariaţilor; 
s) face propuneri pentru fundamentarea bugetului; 
ş) fundamentează şi întocmeşte proiectele de dispoziţii ale Directorului General şi proiectele de 
hotărâri promovate de D.G.A.S.P.C., în domeniul său de activitate; 
t) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legi, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliului 
Judeţean Galaţi, dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, hotărâri ale Comisiei de 
expertiză medicală a persoanei adulte cu handicap şi ale Comisiei pentru protecţia copilului, dispoziţii 
ale Directorului General al D.G.A.S.P.C. Galaţi.  
B.  Compartiment monitorizare, mass - media are următoarele atribuţii principale: 
B1. (monitorizare): 
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a. întocmește lunar situaţia beneficiarilor fugiţi din sistemul de protecţie al D.G.A.S.P.C. şi o 
transmite la Direcţia Generală Protecţia Copilului din cadrul Ministerului Muncii, Familiei Protecţiei 
Sociale şi Persoanelor Vârstnice;  
b.întocmeşte  trimestrial  fişa de monitorizare privind activitatea de asistenţă socială şi protecţie a 
copilului din cadrul D.G.A.S.P.C. Galaţi şi din cadrul consiliilor locale din judeţul Galaţi şi o 
comunică la Direcţia Generală Protecţia Copilului din cadrul Ministerului Muncii, Familiei Protecţiei 
Sociale şi Persoanelor vârstnice;   
c. întocmește raportul de activitate lunar, trimestrial, semestrial şi anual privind asistenţa socială şi 
protecţia copilului din cadrul D.G.A.S.P.C. şi îl comunică Consiliului Judeţean Galaţi; 
d.întocmește trimestrial fişa de monitorizare privind cazurile de violenţă în familie existente în 
evidenţa autorităţilor publice locale din judeţul Galaţi, a ONG-uri şi a D.G.A.S.P.C. Galați şi o 
comunică la Direcţia Generală Protecţia Copilului din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei 
Sociale şi Persoanelor Vârstnice; 
e. întocmeşte trimestrial  fişa de monitorizare privind structura de personal şi tipurile de servicii din 
cadrul D.G.A.S.P.C. Galaţi şi o comunică la Direcţia Generală Protecţia Copilului din cadrul 
Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice;  
f. analizează  situaţia copiilor nepuși în legalitate pe linie de stare civilă din cadrul D.G.A.S.P.C. şi o 
comunică la Direcţia Generală Protecţia Copilului din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei 
Sociale şi Persoanelor Vârstnice; întocmește lunar fişa de monitorizare privind activitatea de asistenţă 
socială şi protecţie a copilului din cadrul D.G.A.S.P.C. şi o transmite la Direcţia Generală Protecţia 
Copilului din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice;   
g.centralizează fişele privind standardele de cost pentru serviciile sociale acordate copiilor, 
vârstnicilor şi persoanelor cu handicap din cadrul autorităţilor publice locale din judeţul Galaţi;  
h.întocmește alte rapoarte şi situaţii statistice solicitate de instituţii publice; 
i. verifică activitatea de monitorizare a respectării drepturilor copilului, centralizând informaţiile 
privind acest aspect la nivel judeţean;  
j. colaborează cu Direcţia Generală Protecţia Copilului din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în vederea îmbunătăţirii şi folosirii de instrumente 
comune pentru activitatea de monitorizare a respectării drepturilor copilului.  
B2. (mass-media): 
a) se autosesizează în numele D.G.A.S.P.C. cu privire la cazurile de interes semnalate în mass-
media, prin intermediul structurilor de specialitate; 
b) asigură stabilirea instrumentelor de comunicare publică la nivelul instituţiei (conferinţe de presă, 
comunicate de presă, interviuri, întâlniri de presă, conferinţe şi seminarii, evenimente speciale); 
c) promovează şi protejează imaginea beneficiarilor serviciilor de asistenţă socială; 
d) organizează campanii de sensibilizare a opiniei publice cu privire la problematica beneficiarilor 
serviciilor de asistenţă socială; 
e) realizează demersurile necesare în vederea asigurării transparenţei activităţilor întreprinse de 
D.G.A.S.P.C.; 
f) asigură transmiterea informaţiilor solicitate de către mass-media în cel mai scurt timp posibil, în 
colaborare cu şefii de structuri şi cu acordul Directorului general; 
g) facilitează accesul la informaţiile de interes public, comunicate din oficiu prin afişare la sediul 
instituţiei şi/sau site-ul instituţiei; 
h) aduce la cunoștința conducerii şi structurilor funcţionale, articole apărute după intervenţia 
acestora în mass-media; 
i) face propuneri pentru fundamentarea bugetului; 
j) fundamentează şi întocmeşte proiectele de dispoziţii ale Directorului General şi proiectele de 
hotărâri promovate de D.G.A.S.P.C., în domeniul său de activitate; 
k) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legi, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliului 
Judeţean Galaţi, dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, hotărâri ale Comisiei de 
expertiză medicală a persoanei adulte cu handicap şi ale Comisiei pentru protecţia copilului, dispoziţii 
ale Directorului General al D.G.A.S.P.C. Galaţi.  
C. Compartimentul intern de prevenire şi protecţie pentru aparatul de specialitate are   
următoarele   atribuţii principale: 
a) studiază actele normative care reglementează activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor, 
verifică aplicarea lor în practică şi face propuneri pentru completarea, reactualizarea şi îmbunătăţirea 
instrucţiunilor proprii de apărare împotriva incendiilor; analizează situaţia de risc de incendiu,  
precum şi măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor specifice acestora; 
b) studiază actele normative care reglementează activitatea de supraveghere a sănătăţii şi securităţii 
muncii, verifică aplicarea lor în practică şi face propuneri de prevenire sau corectare a unor acţiuni 
generatoare de risc; 
c) întocmeşte planul de asigurare a securităţii şi protecţiei sănătăţii lucrătorilor şi urmăreşte modul 
de aplicare a acestuia; 
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d) participă la organizarea şi desfăşurarea activităţii instructiv - educative de prevenire a incendiilor 
şi la instruirea personalului încadrat în muncă, executând nemijlocit activităţi de instructaj, 
popularizare a prevederilor legale, de dezbatere a abaterilor în ceea ce priveşte respectarea normelor, 
precum şi a concluziilor desprinse în urma unor incendii şi evenimente ce au avut loc în instituții 
similare din ţară şi străinătate; 
e) participă la analiza activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor din cadrul D.G.A.S.P.C. - 
aparatul de specialitate şi face propuneri pentru înlăturarea neajunsurilor şi îmbunătăţirea acestei 
activităţi; 
f)  acordă asistenţă tehnică de specialitate la stabilirea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor 
în caz de calamităţi naturale şi catastrofe, precum şi în timpul repunerii în funcţiune a instalaţiilor şi a 
sistemelor de protecţie împotriva incendiilor avariate în urma acestor evenimente, urmărind realizarea 
măsurilor stabilite; 
g) participă la acţiunile de prevenire şi stingere a incendiilor (controale, cursuri, instructaje, 
schimburi de experienţă, consfătuiri, analize etc.), organizate de unitatea militară de pompieri sau de 
alte organe abilitate prin lege; 
h) urmăreşte includerea fondurilor necesare dotării şi echipării spaţiilor D.G.A.S.P.C. - aparatul de 
specialitate cu instalaţii, aparatură, echipament de protecţie şi substanţe chimice pentru prevenirea şi 
stingerea incendiilor, precum şi pentru realizarea măsurilor de protecţie împotriva incendiilor în 
planurile financiare şi economice anuale; 
i) urmăreşte realizarea sau procurarea mijloacelor şi a materialelor necesare desfăşurării activităţii 
instructiv - educative pentru prevenirea incendiilor, difuzarea lor pe locurile de muncă, precum şi 
modul de utilizare şi de întreţinere a acestora; 
j) face propuneri pentru completarea şi reactualizarea temelor de prevenire şi stingere a incendiilor din 
programele de învăţământ ale cursurilor de calificare, reciclare şi perfecţionare a personalului 
încadrat în muncă, verifică modul în care se prezintă temele stabilite şi participă la dezbaterea unor 
astfel de teme; 
k) aplică sau face propuneri, după caz, potrivit prevederilor legale şi competenţelor stabilite, 
recompense sau sancţiuni pe linia prevenirii şi stingerii incendiilor;   
l) se preocupă ca fiecare lucrător să primească o instruire suficientă şi adecvată în domeniul securităţii 
şi sănătăţii în muncă, în special sub formă de informaţii şi instrucţiuni de lucru cât şi echipament de 
protecţie, specifice locului de muncă şi postului său; 
m) face propuneri pentru fundamentarea bugetului;     
n) fundamentează şi întocmeşte proiectele de dispoziţii ale Directorului General şi proiectele de 
hotărâri promovate de D.G.A.S.P.C., în domeniul său de activitate; 
o) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legi, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliului 
Judeţean Galaţi, dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, hotărâri ale Comisiei de 
expertiză medicală a persoanei adulte cu handicap şi ale Comisiei pentru protecţia copilului, dispoziţii 
ale Directorului General al D.G.A.S.P.C. Galaţi. 
D. Compartimentul intern de prevenire şi protecţie pentru centre are următoarele atribuţii 
principale: 
a) studiază actele normative care reglementează activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor, 
verifică aplicarea lor în practică şi face propuneri pentru completarea, reactualizarea şi îmbunătăţirea 
instrucţiunilor proprii de apărare împotriva incendiilor; analizează situaţia de risc de incendiu,  
precum şi măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor specifice acestora; 
b) studiază actele normative care reglementează activitatea de supraveghere a sănătăţii şi securităţii 
muncii, verifică aplicarea lor în practică şi face propuneri de prevenire sau corectare a unor acţiuni 
generatoare de risc; 
c) întocmeşte planul de asigurare a securităţii şi protecţiei sănătăţii lucrătorilor şi urmăreşte modul 
de aplicare a acestuia; 
d) participă la organizarea şi desfăşurarea activităţii instructiv - educative de prevenire a incendiilor 
şi la instruirea personalului încadrat în muncă, executând nemijlocit activităţi de instructaj, 
popularizare a prevederilor legale, de dezbatere a abaterilor în ceea ce priveşte respectarea normelor, 
precum şi a concluziilor desprinse în urma unor incendii şi evenimente ce au avut loc în instituții 
similare din ţară şi străinătate; 
e) participă la analiza activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor din cadrul D.G.A.S.P.C. - 
centre şi face propuneri pentru înlăturarea neajunsurilor şi îmbunătăţirea acestei activităţi; 
f) acordă asistenţă tehnică de specialitate la stabilirea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor 
în caz de calamităţi naturale şi catastrofe, precum şi în timpul repunerii în funcţiune a instalaţiilor şi a 
sistemelor de protecţie împotriva incendiilor avariate în urma acestor evenimente, urmărind realizarea 
măsurilor stabilite; 
g) participă la acţiunile de prevenire şi stingere a incendiilor (controale, cursuri, instructaje, 
schimburi de experienţă, consfătuiri, analize etc.), organizate de unitatea militară de pompieri sau de 
alte organe abilitate prin lege; 
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h) urmăreşte includerea fondurilor necesare dotării şi echipării spaţiilor D.G.A.S.P.C. - centre cu 
instalaţii, aparatură, echipament de protecţie şi substanţe chimice pentru prevenirea şi stingerea 
incendiilor, precum şi pentru realizarea măsurilor de protecţie împotriva incendiilor în planurile 
financiare şi economice anuale; 
i) urmăreşte realizarea sau procurarea mijloacelor şi a materialelor necesare desfăşurării activităţii 
instructiv - educative pentru prevenirea incendiilor, difuzarea lor pe locurile de muncă, precum şi 
modul de utilizare şi de întreţinere a acestora; 
j) face propuneri pentru completarea şi reactualizarea temelor de prevenire şi stingere a incendiilor din 
programele de învăţământ ale cursurilor de calificare, reciclare şi perfecţionare a personalului 
încadrat în muncă, verifică modul în care se prezintă temele stabilite şi participă la dezbaterea unor 
astfel de teme; 
k) aplică sau face propuneri, după caz, potrivit prevederilor legale şi competenţelor stabilite, 
recompense sau sancţiuni pe linia prevenirii şi stingerii incendiilor;   
l) se preocupă ca fiecare lucrător să primească o instruire suficientă şi adecvată în domeniul securităţii 
şi sănătăţii în muncă, în special sub formă de informaţii şi instrucţiuni de lucru cât şi echipament de 
protecţie, specifice locului de muncă şi postului său; 
m)  face propuneri pentru fundamentarea bugetului;     
n) fundamentează şi întocmeşte proiectele de dispoziţii ale Directorului General si proiectele de 
hotărâri promovate de D.G.A.S.P.C., în domeniul său de activitate; 
o) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legi, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliului 
Judeţean Galaţi, dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, hotărâri ale Comisiei de 
expertiză medicală a persoanei adulte cu handicap şi ale Comisiei pentru protecţia copilului, dispoziţii 
ale Directorului General al D.G.A.S.P.C. Galaţi. 

 
Secţiunea 2: Structurile aflate în subordinea Directorului General Adjunct economic şi 
administrativ 
Art.20. Serviciul financiar – contabilitate şi analiză economică 
A. Biroul financiar – salarizare are următoarele atribuţii principale: 
a) determină drepturile băneşti cuvenite personalului precum şi obligaţiile aferente în baza 
legislaţiei, a dispoziţiilor, a copiilor după actele adiţionale comunicate şi a altor documente specifice, 
întocmeşte fişele de salarii şi  le comunică  salariaţilor; 
b) determină obligaţiile unităţii la Bugetul de Stat şi Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat şi le 
declară prin declaraţia unică 112 şi declaraţia 100; 
c) primeşte actele adiţionale, dispoziţiile, cererile de concediu de odihnă, concediu de studii, 
concediu fără salariu de la Serviciul Resurse umane – Compartiment resurse umane, organizare şi 
formare profesională, primeşte pontajele de la toate structurile organizaţionale ale D.G.A.S.P.C. 
Galaţi, prin registratura unităţii, cu viza directorilor în subordinea cărora se află fiecare în parte şi, 
întocmeşte în baza acestora şi a celorlalte documente (cereri, referate etc.) statele de plată privind 
drepturile de natura salarială pe fiecare subcapitol, pe structura de funcţionari publici şi personal 
contractual; 
d) întocmeşte statele de plată pentru indemnizaţiile membrilor C.P.C. şi C.E.M.P.A.H., precum şi 
statele de plată pentru proiectele aflate în desfăşurare; 
e) efectuează corespondenţă cu executorii judecătoreşti şi salariaţii, pentru adresele de înfiinţare a 
popririlor pe salariu, efectuează poprirea şi transmite corespondenţă de informare asupra măsurii luate 
către instituţiile care au solicitat aceste reţineri precum şi către salariaţii în cauză; 
f) verifică, calculează şi plăteşte certificatele de concediu medical, întocmeşte dosarele de recuperare 
a sumelor plătite din F.N.U.A.S.S. şi care reprezintă diferenţa dintre sumele cuvenite şi le depune la 
Casa de Sănătate, procedurilor C.C.I.; 
g) întocmeşte fişierele pentru viramentul drepturilor salariale în conturile deschise de salariaţi la 
băncile comerciale, atât în format electronic cât şi pe suport de hârtie şi le transmite în termen - 
potrivit procedurilor C.C.I.; 
h) întocmeşte declaraţia informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile 
realizate pe fiecare beneficiar de venit (D205) şi le depune anual, până la sfârşitul lunii februarie - 
potrivit procedurilor C.C.I.; 
i) asigură utilizarea, cu respectarea legislaţiei în vigoare, a sistemelor de prelucrare automată a datelor 
pentru calculul drepturilor salariale precum şi salvarea acestor date pe serverul unităţii şi pe suport 
magnetic; 
j) efectuează şi răspunde de plăţile prin virament a obligaţiilor către terţi, referitoare la achiziţiile de 
bunuri materiale, prestări de servicii; 
k) eliberează adeverinţele solicitate de salariaţi pentru diferite instituţii (medic de familie, bănci 
comerciale, instanţe, asociaţii de proprietari etc.) – potrivit procedurilor S.M.C.; 
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l) urmăreşte, în baza înştiinţărilor privind stingerea creanţelor fiscale, concordanţa dintre fişa 
plătitorului întocmită la nivelul D.G.R.F.P. Galaţi cu declaraţiile transmise lunar şi plăţile efectuate în 
baza acestora; 
m) verifică şi întocmeşte dosarul privind obligaţiile de plată stabilite prin somaţiile de plată şi 
deciziile referitoare la obligaţiile de plată a accesoriilor, transmiţându-l Serviciului juridic şi 
contencios în vederea demarării, de către acesta, a tuturor căilor de atac; 
n) depune lunar, la unitatea teritorială de trezorerie, necesarul de numerar pentru plăţile prin casierie, 
conform legislaţiei în materie; 
o) efectuează plăţile şi încasările în numerar, în conformitate cu Regulamentul de casă şi Legea 
contabilităţii, reflectate în registrele de casă; 
p) identifică proiectele de operaţiuni care nu respectă condiţiile de legalitate şi regularitate sau 
condiţiile de încadrare în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi de angajament; 
q) întocmeşte şi analizează situaţia privind costul/beneficiar pe fiecare structură prevăzută de 
legislaţia specifică şi întocmeşte proiectul de hotărâre pentru aprobare de către Consiliul Judeţean 
Galaţi ; 
r) colaborează cu Ministerul Finanţelor Publice - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Galaţi 
în vederea raportării datelor privind Fişa entităţii publice pentru D.G.A.S.P.C. Galaţi; 
s) fundamentează şi întocmeşte proiectele de dispoziţii ale Directorului General şi proiectele de 
hotărâri promovate de D.G.A.S.P.C., în domeniul său de activitate; 
ş) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legi, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliului 
Judeţean Galaţi, dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, hotărâri ale Comisiei de 
expertiză medicală a persoanei adulte cu handicap şi ale Comisiei pentru protecţia copilului, dispoziţii 
ale Directorului General al D.G.A.S.P.C. Galaţi. 
B . Compartimentul contabilitate - buget are următoarele atribuţii principale: 
a) întocmeşte dările de seamă contabile trimestriale şi anuale, verificând corelaţiile între bilanţ, 
contul de execuţie, contul de rezultat patrimonial şi celelalte anexe; 
b) înregistrează cronologic şi sistematic, prin programul informatic, operaţiunile privind mişcările 
bunurilor instituţiei, a valorilor materiale şi băneşti în conformitate cu legea contabilităţii,   
respectarea planului de conturi general, a modelelor registrelor şi formularelor comune privind  
activitatea financiar-contabilă, a normelor metodologice a Ministerului de Finanţe privind întocmirea 
şi utilizarea acestora - potrivit procedurilor C.C.I.; 
c) ţine evidenţa angajamentelor legale, angajamentele bugetare individuale sau globale; 
d) întocmeşte lunar balanţa de verificare; 
e) elaborează proiecte de buget în baza propunerilor fundamente de structurile de specialitate şi  
repartizarea creditelor bugetare aprobate potrivit bugetului instituţiei, în limita prevederilor şi  
destinaţiilor aprobate; 
f) organizează şi conduce evidenţa contabilă privind efectuarea cheltuielilor prevăzute prin bugetul 
de venituri şi cheltuieli, a valorilor materiale, bunurilor de inventar, mijloacelor fixe, a decontărilor cu 
debitorii şi creditorii; 
g) exercită controlul financiar preventiv propriu referitor la administrarea patrimoniului şi a 
fondurilor publice; identifică proiectele de operaţiuni care nu respectă condiţiile de legalitate şi 
regularitate sau condiţiile de încadrare în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi de angajament; 
h) înregistrează şi   urmărește  lichidarea debitorilor, conform  procedurilor aprobate;  
i) înștiințează debitorii şi Serviciul juridic şi contencios cu privire la debitele greu solvabile în 
vederea recuperării; 
j) elaborează   proceduri   operaţionale   specifice   domeniului   de   activitate conform Codului de 
control intern; 
k) asigură arhivarea documentelor contabile ale serviciului întocmind documentaţia de predare la 
arhivă; 
l) fundamentează şi întocmeşte proiectele de dispoziţii ale Directorului General şi proiectele de 
hotărâri promovate de D.G.A.S.P.C., în domeniul său de activitate; 
m) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legi, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliului 
Judeţean Galaţi, dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, hotărâri ale Comisiei de 
expertiză medicală a persoanei adulte cu handicap şi ale Comisiei pentru protecţia copilului, dispoziţii 
ale Directorului General al D.G.A.S.P.C. Galaţi. 
C. Compartimentul evidenţă prestaţii sociale  are următoarele atribuţii principale: 
a) întocmeşte şi raportează în termen situaţiile statistice referitoare la plata şi necesarul privind  
drepturile persoanelor cu handicap solicitate de către instituţiile abilitate; 
b) întocmeşte recapitulaţia  plăţilor privind drepturile persoanelor cu handicap; 
c) transmite mandatele poştale şi borderourile pentru plata drepturilor persoanelor cu handicap către 
poştă şi băncile de credit unde acestea îşi au conturile deschise şi întocmeşte ordinele de plată în 
vederea efectuării decontărilor; verifică sumele returnate reprezentând indemnizaţii privind  
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prestaţiile sociale atât cele cuvenite la plată sau necuvenite, în scopul repunerii în plată a acestora sau 
a virării către bugetul de stat; 
d) întocmeşte deciziile de plată pentru debitori din drepturi încasate necuvenit de către persoanele 
cu handicap; 
e) înregistrează în evidenţa contabilă debitorii din sume încasate necuvenit, urmărind încasarea lor 
şi transmiţând către Serviciul juridic şi contencios acele cazuri ce nu pot fi soluţionate pe cale 
amiabilă; 
f) ţine evidenţa dosarelor privind dobânzile subvenţionate; 
g) întocmeşte  necesarul de fonduri a dobânzilor subvenţionate şi pentru plata prestărilor de servicii 
reprezentând transportul persoanelor cu handicap; 
h) verifică în scopul decontării borderourile şi biletele ce stau la baza facturilor reprezentând 
transportul persoanelor cu handicap; 
i) întocmeşte şi transmite situaţiile statistice privind  persoanele cu handicap şi drepturile acestora 
solicitate de A.N.P.H.; 
j) fundamentează şi  întocmeşte  proiectele  de  dispoziţii ale Directorului General şi proiectele de 
hotărâri promovate de D.G.A.S.P.C., în domeniul său de activitate; 
k) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legi, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliului 
Judeţean Galaţi, dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, hotărârile Comisiei de 
expertiză medicală a persoanei adulte cu handicap şi ale Comisiei pentru protecţia copilului, dispoziţii 
ale Directorului General al D.G.A.S.P.C. Galaţi. 
D. Centrul de evidenţă gestiuni şi casierie are următoarele atribuţii principale: 
a) înregistrează în programul informatic de contabilitate documentele primare (note de recepţii, 
bonuri de consum, bonuri de transfer, liste zilnice de alimente); 
b) se preocupă de păstrarea informaţiilor cu privire la situaţia patrimonială a structurilor rezidenţiale; 
c) ţine evidenţa conturilor analitice după provenienţa acestora (buget,donaţii,proiecte cu finanţare 
europeană); 
d) efectuează plăţile şi încasările în numerar, în conformitate cu Regulamentul de casă şi Legea 
contabilităţii, reflectate în registrele de casă; 
e) încasează de la Trezoreria municipiului Galaţi numerarul conform filei de CEC completată de 
persoana cu atribuţii în acest sens din cadrul serviciului financiar-contabilitate; 
f)  asigură integritatea sumelor în numerar depozitate în casieria unităţii; 
g) urmărește plafoanele de casă; 
h) gestionează şi ţine evidenţa formularelor cu regim special; 
i) fundamentează şi  întocmeşte   proiectele  de  dispoziţii ale  Directorului General şi proiectele de 
hotărâri promovate de D.G.A.S.P.C., în domeniul său de activitate; 
j) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legi, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliului 
Judeţean Galaţi, dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, hotărârile Comisiei de 
expertiză medicală a persoanei adulte cu handicap şi ale Comisiei pentru protecţia copilului, dispoziţii 
ale Directorului General al D.G.A.S.P.C. Galaţi. 
Art.21. Serviciul achiziţii publice şi urmărire contracte: 
A. Compartiment atribuire contracte de achiziţie publică are următoarele atribuţii principale: 
a) primeşte de la structurile funcţionale implicate în procesul de achiziţie publică solicitările de 
produse, servicii şi lucrări  prezentate defalcat, cu descrierea specificaţiilor tehnice, calitative, 
dimensiuni, etc. în aşa manieră încât să corespundă necesităţii obiective a autorităţii contractante; 
b) solicită verificarea şi avizarea necesarelor de produse, servicii şi lucrări de către structurile 
funcţionale de specialitate din cadrul D.G.A.S.P.C., în funcţie de obiectul achiziţiei, de legislaţia în 
vigoare, scopul şi destinaţia achiziţiei, stocuri, standarde şi omologări, precum şi alte reglementări  
tehnice elaborate de organisme de specialitate; 
c) centralizează, după avizarea structurilor de specialitate toate solicitările de produse, servicii şi 
lucrări şi estimează valorile acestora, în vederea stabilirii procedurilor de achiziţie ce urmează a se 
efectua în decursul anului; 
d) elaborează planul anual al achiziţiilor publice, pe baza necesităţilor şi priorităţilor comunicate de 
celelalte structuri funcţionale din cadrul D.G.A.S.P.C., ţinând cont de toate sursele de finanţare  şi 
estimează perioadele de aplicare a procedurilor de achiziţie; 
e) derulează proceduri de atribuire, stabileşte criterii de evaluare, de calificare şi selecţie a ofertelor, 
elaborează documentaţiile de atribuire pentru toate achiziţiile de produse, servicii şi lucrări  la nivelul 
D.G.A.S.P.C.; 
f) îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de actele 
normative în materie; 
g) participă la întocmirea tuturor documentelor cu privire la organizarea şi desfăşurarea procedurilor 
de achiziţie, în condiţiile legii, prin conlucrarea cu structurile funcţionale de specialitate, în funcţie de 
obiectul  achiziţiei; 
h) participă în comisiile de evaluare a ofertelor; 
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i) aplică şi finalizează procedurile de atribuire, prin elaborarea şi încheierea contractelor de achiziţii 
publice sau a acordurilor cadru prin colaborarea cu biroul juridic; 
j) constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice; 
k) anticipează, identifică şi controlează dificultăţile şi riscurile asociate achiziţiilor, apărute în 
evaluarea ofertelor sau anularea procedurii de atribuire; 
l) cunoaşte si rezolva modul de soluţionare a contestaţiilor; 
m) întocmește raportări anuale către A.N.A.P.; 
n) asimilează noutăţile legislative care guvernează achiziţiile publice; 
o) utilizează Sistemul electronic al achiziţiilor publice – S.E.A.P în ceea ce priveşte transmiterea şi 
publicarea anunţurilor/invitaţiilor de participare, a documentaţiilor de atribuire, eratelor şi 
clarificărilor prin S.E.A.P, respectând cerinţele impuse de sistemul electronic S.E.A.P.; 
p) acţionează pentru menţinerea unui înalt grad de integritate, etică şi morală  aferente procesului de 
atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări şi a contractelor de 
concesiune de servicii şi pentru respectarea Codului de conduită etică; 
q) asigură un serviciu public de calitate, printr-un comportament profesionist în vederea asigurării în 
condiţiile legii, a transparenţei administrative, imparţialităţii şi eficacităţii; 
r) aplică şi respectă disciplina contractuală pentru toate contractele încheiate; 
s) colaborează cu structurile funcţionale din cadrul D.G.A.S.P.C. în toate problemele în limita 
competenţelor stabilite, precum şi cu serviciile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi; 
ş) fundamentează şi întocmeşte proiectele de dispoziţii ale Directorului General şi proiectele de 
hotărâri promovate de D.G.A.S.P.C., în domeniul său de activitate; 
t) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legi, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliului 
Judeţean Galaţi, dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, hotărâri ale Comisiei de 
expertiză medicală a persoanei adulte cu handicap şi ale Comisiei pentru protecţia copilului, dispoziţii 
ale Directorului General al D.G.A.S.P.C. Galaţi. 
B. Compartiment urmărire contracte are următoarele atribuţii principale: 
a) urmăreşte derularea contractele de achiziție publică, de la semnare până la finalizare. Se 
urmăreşte respectarea clauzelor din contract privind calitatea, cantitatea şi preţul bunurilor comandate 
sau serviciilor prestate, precum şi respectarea termenelor de livrare angajate de către fiecare 
contractant. De asemenea, se verifică concordanţa între comandă, nota de recepţie şi factura privind 
cantitatea, preţul şi calculele aferente; 
b) întocmește comenzi lunare şi zilnice către furnizori pe baza contractelor încheiate şi în funcţie de 
referatele structurilor funcţionale; 
c) certifică realitatea, regularitatea şi legalitatea facturilor şi avizelor emise de furnizori, întocmind 
borderourile de plată pe care le transmite Serviciului Financiar –Contabilitate; 
d) asigură întocmirea dosarului achiziţiei publice pentru fiecare contract atribuit şi ţine evidenţa 
acestora; 
e) întocmește documentele constatatoare emise în temeiul legislației in vigoare; 
f) participă la elaborarea Programului anual de achiziţii publice pe baza necesităţilor şi priorităţilor 
comunicate de celelalte compartimente din cadrul autorităţii contractante; 
g) menţine legătura între furnizorii/prestatorii de servicii şi structurile funcţionale ale D.G.A.S.P.C. 
Galaţi, pentru o bună aprovizionare, urmărind contractele de achiziţie publică de la semnare până la 
finalizare;  
h) întocmeşte şi verifică centralizarea solicitărilor tuturor structurilor funcţionale ale D.G.A.S.P.C.  
şi estimează valorile acestora, în vederea stabilirii, împreuna cu compartimentul achiziții publice, a 
planului anual de achiziţie publică şi stabilirea procedurilor de achiziţie ce urmează a se efectua în 
decursul anului; 
i) întocmeşte caiete de sarcini pentru achiziţiile publice pe baza documentelor justificative, emise de 
compartimentele de specialitate; 
j) transmite structurilor funcţionale caracteristicile tehnice ale produselor achiziţionate în 
conformitate cu caietul de sarcini în vederea evaluării şi recepţiei acestora; 
k) urmăreşte constituirea garanţiilor de bună execuţie, conform clauzelor contractuale; 
l) întocmeşte procese verbale de recepţie la terminarea lucrărilor parţiale şi finale cu constituirea 
comisiei aprobate de D.G.A.S.P.C.; 
m) informează conducerea D.G.A.S.P.C. cu privire la necesitatea încheierii de acte adiţionale la 
contracte, generate de situaţii ce care apar înainte de finalizarea contractelor de achiziţie publică, cu 
privire la necesitatea suplimentării cantităţilor de produse, servicii şi lucrări sau de prelungire a 
duratei contractelor; 
n) acţionează pentru menţinerea unui înalt grad de integritate, etică şi morală  aferente procesului de 
atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări şi a contractelor de 
concesiune de servicii şi pentru respectarea Codului de conduită etică; 
o) asigură un serviciu public de calitate, printr-un comportament profesionist în vederea asigurării în 
condiţiile legii, a transparenţei administrative, imparţialităţii şi eficacităţii; 
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p) aplică şi respectă disciplina contractuală pentru toate contractele încheiate; 
q) colaborează cu structurile funcţionale din cadrul D.G.A.S.P.C. în toate problemele în limita 
competenţelor stabilite, precum şi cu serviciile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi; 
r) fundamentează şi întocmeşte proiectele de dispoziţii ale Directorului General şi proiectele de 
hotărâri promovate de D.G.A.S.P.C., în domeniul său de activitate; 
s)  îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legi, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliului 
Judeţean Galaţi, dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, hotărâri ale Comisiei de 
expertiză medicală a persoanei adulte cu handicap şi ale Comisiei pentru protecţia copilului, dispoziţii 
ale Directorului General al D.G.A.S.P.C. Galaţi. 
C. Centrul de contractare servicii sociale are următoarele atribuţii principale: 
a) contractarea serviciilor sociale se face în baza unei proceduri de atribuire, deschisă tuturor 
furnizorilor privaţi de servicii sociale acreditaţi, în care orice organizaţie are posibilitatea de a 
participa;  
b) colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul asistenţei 
sociale, protecţiei familiei şi a drepturilor copilului, in funcţie de nevoile identificate sau cu operatori 
economici prin încheierea de contracte  de colaborare cu aceştia; 
c) dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi reprezentanţi ai 
societăţii civile în vederea contractării de servicii sociale, acordării şi diversificării serviciilor sociale 
şi a serviciilor destinate protecţiei familiei şi a copilului/tânărului/adultului, în funcţie de nevoile 
identificate; 
d) acţionează pentru menţinerea unui înalt grad de integritate, etică şi morală aferente procesului de 
atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări şi a contractelor de 
concesiune de servicii şi pentru respectarea Codului de conduită etică; 
e) asigură un serviciu public de calitate, printr-un comportament profesionist în vederea asigurării în 
condiţiile legii, a transparenţei administrative, imparţialităţii şi eficacităţii autorităţii; 
f) aplică şi respectă disciplina contractuală pentru toate contractele încheiate; 
g) colaborează cu structurile funcţionale din cadrul D.G.A.S.P.C. în toate problemele în limita 
competenţelor stabilite, precum şi cu serviciile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi  
h) fundamentează şi întocmeşte proiectele de dispoziţii ale Directorului General şi proiectele de 
hotărâri promovate de D.G.A.S.P.C., în domeniul său de activitate 
i) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legi, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliului 
Judeţean Galaţi, dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, hotărâri ale Comisiei de 
expertiză medicală a persoanei adulte cu handicap şi ale Comisiei pentru protecţia copilului, dispoziţii 
ale Directorului General al D.G.A.S.P.C. Galaţi. 
Art.22. Centrul de coordonare activităţi administrative, reparaţii curente, tehnic şi transport 
(inclusiv magazia centrală): 
A. Centrul de coordonare activităţi administrative, reparaţii curente, tehnic şi transport are 
următoarele atribuţii principale:  
a) vizează referatele pentru: obţinerea autorizaţiilor sanitare de funcţionare (A.S.F.), diferite 
solicitări pentru reparaţii curente sau auto, achiziţionarea abonamentelor de transport etc.; 
b) asigură întreţinerea curentă a tuturor clădirilor în care îşi desfășoară activitatea D.G.A.S.P.C. 
Galaţi; 
c) realizează activităţi cu caracter tehnic; 
d) întocmeşte şi vizează necesarul de materiale şi reparaţii curente ale bunurilor din dotarea 
D.G.A.S.P.C. Galaţi; 
e) asigură buna exploatare a parcului auto conform legislaţiei în vigoare şi a normelor tehnice de 
exploatare aprobate; 
f) monitorizează consumul de carburant cu încadrarea în baremul aprobat; 
g) răspunde de întreţinerea şi utilizarea judicioasă a autovehiculelor D.G.A.S.P.C. Galaţi, urmărind 
efectuarea la timp a reviziilor tehnice; 
h) coordonează şi monitorizează activitatea tuturor muncitorilor, efectuează repartizarea acestora pe 
lucrări şi realizează pontajul acestora; 
i) coordonează şi monitorizează activitatea tuturor conducătorilor auto, efectuează repartizarea 
acestora pe mijloacele de transport şi pe trasee şi realizează pontajul acestora; 
j) întocmeşte graficele anuale pentru igienizarea tuturor imobilelor; 
k) întocmeşte săptămânal grafice de repartizare a muncitorilor şi conducătorilor auto pe lucrări, 
respectiv trasee, pe baza propunerilor; 
l) face propuneri pentru întocmirea unor contracte ce cuprind prestări servicii şi utilităţi necesare; 
m) colaborează la definitivarea dosarului cu documente pentru a fi efectuată casarea bunurilor 
degradate (bunuri ce au fost propuse la casare în urma inventarierii patrimoniului); 
n) rezolvă problemele legate de asigurarea auto obligatorie şi de asigurarea în caz de avarie a 
autoturismului (CASCO); 
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o) organizează, conduce şi controlează activităţile desfăşurate de personalul de deservire şi de 
efectuare a curăţeniei zilnice a spaţiilor verzi; 
p) în îndeplinirea atribuţiilor ce ii revin colaborează cu toate structurile funcţionale din cadrul 
direcţiei; 
q) ţine evidenţa şi urmăreşte mişcarea tuturor mijloacelor de transport aflate în parcul auto al 
direcţiei, monitorizează completarea jurnalelor de bord ale autovehiculelor; 
r) vizează şi transmit către Serviciul Financiar - Contabilitate pentru plată, facturile pentru plata 
abonamentelor de transport în comun; 
s) vizează diferite deconturi ale salariaţilor; 
ş) întocmeşte referate de necesitate şi comenzi atunci când este cazul (materiale, rechizite, 
abonamente Transurb pentru salariaţi şi beneficiari; 
t) ridică de la S.C. Transurb S.A. abonamentele pentru transportul în comun; 
ţ) întocmește necesarele de materiale pentru igienizare, curăţenie, rechizite, asigurări auto, roviniete, 
consumabile auto etc.; 
u) realizează citirea subcontoarelor de utilităţi ale fundaţiilor care prestează servicii sociale în 
spaţiile administrate de D.G.A.S.P.C. Galaţi şi înaintează consumurile către Serviciul Patrimoniu în 
baza proceselor - verbale întocmite cu consumatorii; 
v) eliberează zilnic foi de parcurs; 
w) preia zilnic foile de parcurs completate de către şoferi şi întocmeşte calculul consumului de 
carburant pe baza datelor notate de şoferi în foaia de parcurs; 
x) înregistrează consumul zilnic al autovehiculelor în fişa activităţii zilnice pentru autovehicule; 
y) întocmește (în baza fişei de activitate zilnică a autovehiculelor) informări privind situaţia 
consumurilor lunare de carburanţi pentru autovehiculele din dotarea parcului auto al D.G.A.S.P.C. 
Galaţi, informare ce se înaintează Serviciului Financiar - Contabilitate; 
z) urmăreşte respectarea normelor P.M. şi P.S.I. de către responsabilul cu protecţia muncii şi P.S.I.; 
aa)  menţine în bună stare de funcţionare şi efectuează reparaţiile curente, atunci când este cazul, 
pentru instalaţii electrice, sanitare, tâmplărie, operaţiuni de igienizare, etc. în cadrul  spaţiilor aflate în 
administrarea  D.G.A.S.P.C. Galaţi; 
bb)  verifică oportunitatea solicitărilor centrelor şi caselor privind consumul de materiale pentru 
reparații şi le avizează; 
cc) intervine în cazul avariilor apărute la instalaţiile sanitare şi electrice în zilele de sâmbătă şi 
duminică şi alte sărbători sau zile libere legale; 
dd)  întocmeşte fişe de intervenţie şi de recepţie a lucrărilor de reparaţii; 
ee)  realizează deplasările necesare cu respectarea graficelor săptămânale, împreună cu structurile 
funcţionale; 
ff) întocmeşte centralizatorul cu lucrări de igienizare şi reparaţii capitale necesare spaţiilor aflate în 
administrarea D.G.A.S.P.C. Galaţi; 
gg)  realizează activităţile de ordine şi curăţenie în incinta sediului D.G.A.S.P.C. (curte şi anexe); 
hh)  face propuneri privind siguranţa în exploatare a construcţiilor; 
ii) iniţiază si organizează activitatea de întocmire/revizuire a Nomenclatorului Arhivistic în cadrul 
D.G.A.S.P.C.; 
jj) asigură legătura cu Arhivele Naţionale în vederea verificării şi confirmării Nomenclatorului 
Arhivistic; 
kk) fundamentează şi întocmeşte proiectele de dispoziţii ale Directorului General şi proiectele de 
hotărâri promovate de D.G.A.S.P.C., în domeniul său de activitate; 
ll) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legi, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliului 
Judeţean Galaţi, dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, hotărâri ale Comisiei de 
expertiză medicală a persoanei adulte cu handicap şi ale Comisiei pentru protecţia copilului, dispoziţii 
ale Directorului General al D.G.A.S.P.C. Galaţi. 
B. Magazia Centrală are următoarele atribuţii principale: 
a) primeşte, păstrează şi eliberează bunurile în magazie numai în baza documentelor justificative; 
b) verifică  concordanţă între datele înscrise în actele însoţitoare şi bunurile primite, identifică viciile 
aparente şi semnează de primirea bunurilor; 
c) primeşte şi recepţionează bunurile în prezenţa unei comisii constituite prin dispoziţie a 
directorului general, întocmind note de recepţie şi constatare de eventuale diferenţe; 
d) eliberează  din magazine bunurile în cantitatea, calitatea şi sortimentele specificate exclusiv pe  în 
baza documentelor de eliberare; 
e) completează  în evidenţa tehnico-operativă, operaţiile de primire şi cele de eliberare a bunurilor; 
f) predă în termen conform procedurilor de control intern, angajaţilor cu atribuţii legate de  
GESTOC documentele în baza cărora a consemnat operaţiunile de primire şi eliberare de bunuri; 
g) ţine evidenţa mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar aflate în teren în cadrul aparatului de 
specialitate; 
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h) comunică, în scris, conducătorului instituţiei  în cel mai scurt timp posibil, plusurile şi minusurile 
din gestiune, cazurile de depreciere sau degradare ori situaţiile în care s-ar ajunge acolo, cazurile în 
care stocurile de bunuri aflate în gestiunea sa au atins limitele cantitative maxime sau minime, 
stocurile de bunuri fără mişcare, cu mişcare lentă;  
i) verifică lunar concordanţa dintre evidenţa tehnico-operativă şi cea sintetică ţinută de GESTOC; 
j) participă efectiv la operaţiunile de încărcare/descărcare a mărfii la/din magazia centrală; 
k)  respectă legislaţia privind gestionarea bunurilor; 
l) asigură depozitarea ambalajelor în locuri special amenajate (degrevând căile de acces); 
m) întocmeşte bonurile de eliberare/returnare/transfer pentru materiale şi obiecte de inventar pe baza 
referatelor aprobate; 
n) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legi, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliului 
Judeţean Galaţi, dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, hotărâri ale Comisiei de 
expertiză medicală a persoanei adulte cu handicap şi ale Comisiei pentru protecţia copilului, dispoziţii 
ale Directorului General al D.G.A.S.P.C. Galaţi. 
Art.23. Centrul evidenţă şi monitorizare gestiuni şi patrimoniu are următoarele atribuţii 
principale: 
a) întocmeşte şi urmăreşte aplicarea procedurilor de  gestionare a patrimoniului D.G.A.S.P.C.; 
b) organizează activitatea de predare, primire, transfer/transmitere fără plată a elementelor 
patrimoniale; 
c) organizează şi supraveghează operaţiunile de inventariere a  tuturor elementelor patrimoniale ale 
instituţiei, precum şi a bunurilor şi valorilor  deţinute cu orice titlu, aparţinând altor persoane juridice 
sau fizice şi întocmeşte procesul-verbal al comisiilor de inventariere; 
d) organizează, supraveghează  şi verifică modul de întrebuinţare a bunurilor mobile şi imobile aflate 
în patrimoniul D.G.A.S.P.C.; 
e) întocmeşte şi ţine evidenţa documentelor referitoare la deţinerea, exploatarea sau înstrăinarea 
imobilelor şi terenurilor aflate în administrarea D.G.A.S.P.C.; 
f) asigură evidenţa  mijloacele fixe din patrimoniul instituţiei prin completarea la zi a Registrului 
numerelor de inventar şi verificarea concordanţei cu fapticul din teren; 
g) verifică şi fundamentează necesarul de mijloace fixe şi obiecte de inventar în vederea 
achiziţionării lor conform legislaţiei în vigoare, atât cel solicitat de către structurile rezidenţiale cât şi 
cel pentru aparatul de specialitate; 
h) organizează şi participă la procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor 
aparţinând D.G.A.S.P.C.; 
i) face propuneri si organizează operaţiunile de scoatere din uz, declasare şi casare a mijloacelor fixe 
şi a obiectelor de inventar uzate fizic şi/sau moral; 
j) încheie contracte privind constituirea garanţiilor în numerar pentru gestionari, ţine evidenţa acestora 
în vederea actualizării garanţiei şi întocmirii documentaţiei necesare de transmis către CECBANK; 
k) participă la un schimb permanent de date cu celelalte structuri funcţionale ale D.G.A.S.P.C. în 
vederea actualizării datelor privind situaţia patrimonială; 
l) participă la activitatea de preluare a patrimoniului instituţiilor reorganizate în cadrul D.G.A.S.P.C.; 
m) depune diligenţele necesare în vederea punerii în legalitate a funcţionării tuturor imobilelor aflate 
în administrarea D.G.A.S.P.C.; 
n) primeşte lunar situaţia  stocurilor şi a rulajelor bunurilor aflate în fiecare gestiune din cadrul 
instituţiei , în vederea analizării acestora şi face propuneri în  conformitate cu legislaţia în vigoare şi 
obiectivelor D.G.A.S.P.C.; 
o) participă la întocmirea evaluărilor bunurilor primite prin donaţii/sponsorizări pentru stabilirea 
valorii juste în vederea înregistrării în contabilitate a acestora; 
p) face propuneri privind proiectul de buget referitor la fondurile necesare pentru lucrările de 
întreţinere, reparaţii, investiţii, pe bază de memorii justificative; 
q) organizează activitatea de elaborare a documentaţiilor necesare aprobării şi efectuării lucrărilor de 
reparaţii şi întreţinere; 
r) asigură asistenţă tehnică pentru lucrări de reparaţii, întreţinere şi investiţii; 
s) verifică şi recepţionează  lucrările de reparaţii executate în regie proprie; 
ş) participă la recepţia lucrărilor de întreţinere şi reparaţii executate de terţi; 
t) face propuneri privind programul anual de investiţii şi întocmeşte memoriile justificative referitoare 
la  procurarea/efectuarea acestora; 
ţ) fundamentează şi întocmeşte proiectele de dispoziţii ale Directorului General şi proiectele de 
hotărâri promovate de D.G.A.S.P.C., în domeniul său de activitate; 
u) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legi, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliului 
Judeţean Galaţi, dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, hotărâri ale Comisiei de 
expertiză medicală a persoanei adulte cu handicap şi ale Comisiei pentru protecţia copilului, dispoziţii 
ale Directorului General al D.G.A.S.P.C. Galaţi. 
Art.24. Compartimentul IT are următoarele atribuţii principale: 
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a) asigură administrarea şi întreţinerea site-ului D.G.A.S.P.C.; 
b) organizează arhitectura intranet conform necesităţii, în topologia de routete şi switch-uri 
diagnosticând echipamente şi staţii de lucru; 
c) administrează şi gestionează bazele de date din cadrul D.G.A.S.P.C., asigurându-le integritatea şi 
eficienţa în mediul de lucru, respectiv în reţeaua structurată în care acestea sunt integrate; 
d) asigură implementarea şi verifică exploatarea programelor informatice la nivelul D.G.A.S.P.C.; 
e) asigură iniţierea personalului în utilizarea aplicaţiilor instalate (sensitive, aplicaţie contabilitate, 
salarizare, legislaţie etc.); 
f) administrează şi gestionează reţeaua de calculatoare şi VPN; 
g) gestionează serviciile de acces şi transmisii date şi administrează echipamentele provider-ului de 
Internet şi VPN; 
h) colaborează cu firme de specialitate în vederea asigurării asistenţei tehnice necesare remedierii 
disfuncționalității sistemelor de calcul şi serviciilor de transmisii date sau voce; 
i) participă la partea de analiză şi implementare a infrastructurii hardware şi software necesară la 
nivelul D.G.A.S.P.C.; 
j) face propuneri privind proiectul de buget referitor la fondurile necesare pentru asigurarea 
funcţionării infrastructurii hardware şi software din cadrul D.G.A.S.P.C.; 
k) cunoaşte şi respectă normele legale privind funcţia publică; 
l) fundamentează şi întocmeşte proiectele de dispoziţii ale Directorului General şi proiectele de 
hotărâri promovate de D.G.A.S.P.C., în domeniul său de activitate; 
m) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legi, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliului 
Judeţean Galaţi, dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, hotărâri ale Comisiei de 
expertiză medicală a persoanei adulte cu handicap şi ale Comisiei pentru protecţia copilului, dispoziţii 
ale Directorului General al D.G.A.S.P.C. Galaţi. 
Art.25.  Compartimentul control intern şi asigurarea calităţii are următoarele atribuţii principale: 
a) asigură mentenanţa sistemului de management al calităţii, conform standardului internaţional SR 
EN ISO 9001-2008 şi a sistemului de control intern, conform Ordinului 946/2005; 
b) elaborează, revizuieşte şi distribuie, în mod controlat, documentaţia sistemului de management al 
calităţii, documentaţia sistemului de control intern, documentația cu privire la siguranța alimentului si 
documentele privind protecția datelor cu caracter personal în cadrul D.G.A.S.P.C.; 
c) verifică procedurile şi/sau instrucţiunile de lucru elaborate/revizuite de structurile funcţionale ale 
D.G.A.S.P.C. şi le distribuie, în mod controlat, proprietarilor de proces;  
d) ţine gestiune unică (sistem informatic şi suport hârtie – în original) a documentelor sistemului de 
management al calităţii şi ale sistemului de management al controlului intern, a documentelor privind 
siguranța alimentului si ale protecției datelor cu caracter personal emise la nivel de structuri 
funcţionale şi asigură difuzarea/retragerea lor controlată în cadrul organizaţiei; 
e) instruieşte şi oferă consultanţă salariaţilor din cadrul structurilor funcţionale ale D.G.A.S.P.C., pe 
probleme de calitate, control intern, siguranța alimentului, protecția datelor cu caracter personal si 
arhivă  de câte ori se consideră necesar sau la solicitarea acestora; 
f) întocmeşte programul anual de audit al SMC şi programul anual de control intern; 
g) efectuează auditurile sistemului de management al calităţii şi verifică modul cum funcţionează 
sistemul de control intern; 
h) întocmeşte rapoartele de audit şi rapoartele de verificare ale sistemului de control intern; 
i) urmăreşte implementarea/eficienţa acţiunilor preventive/corective stabilite împreună cu 
reprezentantul zonei auditate; 
j) colectează toate datele provenite de la structurile funcţionale ale D.G.A.S.P.C. legate de 
îmbunătățirea calităţii serviciilor, pentru ca acestea să poată fi analizate global, în vederea discutării 
lor în cadrul analizei de management; 
k) organizează reuniunile de analiză a Sistemului de Management al Calităţii şi a Sistemului de 
Control Intern; 
l) întocmeşte procesele-verbale care conţin rezultatele analizei de management şi le distribuie 
tuturor celor interesaţi; 
m) efectuează, prin sondaj, verificări privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a 
datelor cu caracter personal, întocmeşte rapoarte, face propuneri pentru remedierea deficiențelor 
constatate, pe care le înaintează spre aprobare conducerii; 
n) informarea  persoanei  vizate, reprezentanţii persoanei vizate, salariaţii instituției, atunci când 
datele cu caracter personal sunt colectate direct de la aceștia, în condiţiile legii, cu privire la: 
identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de 
destinatari ai datelor, obligativitatea furnizării tuturor datelor cerute și consecinţele refuzului de a le 
pune la dispoziţie, drepturile prevăzute de lege, în special drepturile de acces, de intervenţie asupra 
datelor și de opoziţie, condiţiile în care pot fi exercitate aceste drepturi, respectiv să ofere orice alte 
informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţii ale Autorității Naționale de Supraveghere a 
Prelucrări Datelor cu Caracter Personal, ţinând seama de specificul prelucrării; 
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o) instruirea personalului care prelucrează date cu caracter personal referitoare la normele si regulile 
de protecţie a datelor cu caracter personal; 
p) coordonează şi monitorizează activitatea personalului pe linia protecţiei datelor cu caracter 
personal şi propune conducerii, în condiţiile legii, măsuri privind modificarea, suspendarea ori 
revocarea drepturilor de acces in situaţiile prevăzute de legi; 
q) controlează, la solicitarea directorului general, activitatea structurilor de specialitate din cadrul 
instituţiei, întocmind un raport/notă în care se menţionează constatările şi se propun măsuri de 
îmbunătăţire a calităţii activităţii, dar şi măsuri cu caracter preventiv, dacă este cazul; 
r) monitorizează modul cum funcţionează sistemul de control intern; 
s) centralizează datele din registrul riscurilor al fiecărei structuri funcţionale în registrul unic al 
riscurilor şi le transmite responsabilului managementului controlului intern;  
ş) se asigură că personalul responsabil pentru monitorizarea, corecţiile şi acţiunile corective din 
cadrul sistemului de management al siguranţei alimentului este instruit; 
t) Planificarea verificării defineşte scopul, metodele, frecvenţele şi responsabilităţile pentru 
activităţile de verificare. Activităţile de verificare confirmă că: 1) programele preliminare (PRP) sunt 
implementate; 2) elementele de intrare ale analizei pericolelor sunt actualizate continuu; 3) 
programele preliminare (PRP) operaţionale şi elementele din planul HACCP sunt implementate şi 
sunt eficace, 4) nivelurile pericolelor sunt în nivelurile acceptabile identificate şi 5) alte proceduri 
sunt implementate şi eficace. 
ţ) face propuneri pentru fundamentarea bugetului; 
u) fundamentează şi întocmeşte proiectele de dispoziţii ale Directorului General şi proiectele de 
hotărâri promovate de D.G.A.S.P.C., în domeniul său de activitate; 
v) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legi, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliului 
Judeţean Galaţi, dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, hotărâri ale Comisiei de 
expertiză medicală a persoanei adulte cu handicap şi ale Comisiei pentru protecţia copilului, dispoziţii 
ale Directorului General al D.G.A.S.P.C. Galaţi. 
 
Secţiunea 3: Structurile aflate în subordinea Directorului General Adjunct pentru Protecţie 
Socială   
Art.26. Compartimentul de intervenţie în situaţii de abuz, neglijare, trafic, migraţie, repatrieri  
are următoarele atribuţii principale:  
a) preia sesizările privitoare la cazurile de abuz asupra copilului, venite pe prin linia 983, de la 
persoane fizice sau juridice sau de la specialiştii din cadrul D.G.A.S.P.C. Galaţi sau alte instituţii; 
b) întocmeşte fişa iniţială cu date primare culese; 
c) se deplasează pe teren pentru evaluarea primară a situaţiei iniţiale; 
d) realizează investigaţiile necesare întocmirii anchetei sociale prin colectarea tuturor informaţiilor 
necesare; 
e) realizează evaluarea iniţială a situaţiei  copiilor şi direcţionează cazurile către celelalte structuri 
funcţionale de specialitate, astfel:  
- către: 1. Serviciul plasamente familiale (cazurile în care este necesară instituirea măsurii de 
plasament familial); 
             2. Serviciul management de caz pentru copii din servicii de tip rezidenţial (cazurile în care 
este necesară instituirea măsurii de plasament într-un serviciu de tip rezidenţial); 
             3. Serviciul asistenţă maternală (cazurile în care este necesară instituirea măsurii de 
plasament la A.M.P.); 
f) întocmeşte rapoarte de vizită la domiciliul copilului abuzat,neglijat, traficat pentru evaluarea 
situaţiei sociale şi găsirea unor alternative pentru reglementarea situaţiei existente; 
g) se implică în asigurarea unui adăpost temporar pentru copilul abuzat, neglijat, traficat; 
h) respectă opinia copilului în luarea deciziilor ce-l privesc; 
i) realizează evaluarea în vederea derulării intervenţiei prin formularea şi corelarea instrumentelor de 
lucru; 
j) elaborează strategia de intervenţie cu următoarele etape de lucru: consiliere, lucru individual, lucru 
cu familia; studii de caz, sensibilizarea şi implicarea comunităţii şi a factorilor de risc, prevenirea 
abandonului şcolar şi a comportamentului delincvent, monitorizarea copiilor străzii, mediatizarea 
fenomenului copiii străzii si sensibilizarea opiniei publice; 
k) preluarea sesizărilor (de la victimă direct, alte persoane fizice sau juridice, instituţii cu atribuţii în 
asistenţă socială) în formă scrisă sau telefonic şi se autosesizează în situaţii de abuz sau violenţă 
asupra copilului; 
l) realizează evaluarea iniţială a situaţiei în teren în vederea întocmirii anchetei sociale şi asigurarea 
furnizării de informaţii şi servicii adecvate în vederea refacerii şi dezvoltării capacităţilor individuale 
şi a celor familiale necesare pentru a depăşi cu forţe proprii situaţia critică; 
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m) propune, după caz, o măsură de protecţie pentru victimele violenţei domestice într-un serviciu 
specializat şi depune diligenţele faţă de instituţiile competente pentru a împiedica continuarea 
situaţiilor de criză; 
n) oferă servicii specializate de consiliere şi sprijin pentru reabilitarea psihologică şi socială a 
victimelor abuzului, respectând opinia acestora în luarea deciziilor; 
o) înregistrarea sesizărilor de trafic minori primite şi organizarea preluării şi identificării în condiţii de 
necesitate a copiilor victime ale traficului de minori; 
p) sprijinirea procesului de repatriere a copiilor români aflaţi pe teritoriul altui stat şi asigurarea 
reintegrării sociale a acestora; 
q) fundamentează şi întocmeşte proiectele de dispoziţii ale Directorului General şi proiectele de 
hotărâri promovate de D.G.A.S.P.C., în domeniul său de activitate; 
r) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legi, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliului 
Judeţean Galaţi, dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, hotărâri ale Comisiei de 
expertiză medicală a persoanei adulte cu handicap şi ale Comisiei pentru protecţia copilului, dispoziţii 
ale Directorului General al D.G.A.S.P.C. Galaţi. 
Art.27. A. Serviciul social Telefonul Copilului, cod serviciu social 8899 SIS-I, este înfiinţat şi 
administrat de furnizorul de servicii sociale Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Galați, acreditat conform Certificatului de acreditare Seria AF nr. 000685/16.05.2014 și are 
sediul în mun. Galați, str. Brăilei nr. 138 B, Galaţi. 
B. Scopul serviciului social „Telefonul Copilului” este de a asigura preluarea şi înregistrarea 
semnalărilor în situaţii de abuz, neglijare şi exploatare a copilului, consilierea telefonică în aceste 
situaţii şi intervenţia promptă în cazurile urgente prin intermediul Echipei Mobile. 
C. Telefonul Copilului are ca obiect de activitate acordarea de servicii sociale specializate, respectiv: 
linie telefonică de urgenţă, informare, consiliere socială şi consiliere juridică. 
D. (1) Serviciul social Telefonul Copilului 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, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
H.G. nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei - cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipa 
multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie, precum 
şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului. 
(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi 
Adopţii nr. 177/2003 privind aprobarea standardelor minime obligatorii pentru telefonul copilului, 
standardelor minime obligatorii privind centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi 
exploatat, precum şi a standardelor minime obligatorii privind centrul de resurse comunitare pentru 
prevenirea abuzului, neglijării şi exploatării copilului. 
(3) Serviciul social „Telefonul Copilului” a fost înființat prin  Hotărârea Consiliului Judeţean Galați 
nr.390/30.09.2013 şi funcţionează ca unitate de asistenţă socială, fără personalitate juridică, în 
structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galați. 
E. (1) Serviciul social Telefonul Copilului 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) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Telefonul Copilului 
sunt următoarele: 
a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului; 
b) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei copilului; 
c) deschiderea către comunitate; 
d) egalitatea şanselor şi nediscriminarea; 
e) asistarea copiilor în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; 
f) respectarea demnităţii copilului; 
g) ascultarea opiniei copilului şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont de vârsta şi gradul 
său de maturitate; 
h) asigurarea unei intervenţii profesioniste; 
i) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale. 
F. (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate de Telefonul Copilului sunt copiii cu vârste cuprinse 
între 0 - 18 ani, şi anume: 
a) copiii  cu domiciliul/reședința pe raza administrativ teritorială a judeţului Galaţi; 
b) copiii aflaţi în situaţii de abuz, neglijare sau exploatare a căror cazuri au fost semnalate la linia 
telefonică de urgenţă. 
(2) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de Telefonul Copilului 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 participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea 
deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică; 
c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 
d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin condiţiile care au 
generat situaţia de dificultate; 
e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu; 
f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 
g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 
h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu dizabilităţi; 
i) copilul are dreptul de a beneficia de un nivel de trai care să permită dezvoltarea sa fizică, mentală, 
spirituală, morală şi socială; 
j) copilul are dreptul de a beneficia de asistenţă socială şi de asigurări sociale, în funcţie de resursele 
şi de situaţia în care se află acesta şi persoanele în întreţinerea cărora se găseşte; 
k) copilul are dreptul la stabilirea şi păstrarea identităţii sale; 
l) copilul are dreptul de a-şi păstra cetăţenia, numele şi relaţiile de familie, în condiţiile prevăzute de 
lege, fără nici o ingerinţă; 
m) copilul are dreptul de a-şi cunoaşte rudele şi de a întreţine relaţii personale cu acestea, precum şi 
cu alte persoane alături de care copilul s-a bucurat de viaţa de familie, în măsura în care acest lucru nu 
contravine interesului său superior; 
n) copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice şi a vieţii sale intime, private şi familiale; 
o) copilul are dreptul de a primi o educaţie care să îi permită dezvoltarea, în condiţii 
nediscriminatorii, a aptitudinilor şi personalităţii sale; 
p) copilul are dreptul de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate pe care o poate atinge şi de a 
beneficia de serviciile medicale şi de recuperare necesare pentru asigurarea realizării efective a 
acestui drept; 
q) copilul are dreptul la libertate de exprimare; 
r) copilul are dreptul la libertate de gândire, de conştiinţă şi de religie; 
s) copilul are dreptul la libera asociere în structuri formale şi informale, precum şi libertatea de 
întrunire paşnică, în limitele prevăzute de lege; 
ş) copilul aparţinând unei minorităţi naţionale, etnice, religioase sau lingvistice are dreptul la viaţă 
culturală proprie, la declararea apartenenţei sale etnice, religioase, la practicarea propriei sale religii, 
precum şi dreptul de a folosi limba proprie în comun cu alţi membri ai comunităţii din care face parte; 
t) copilul are dreptul la respectarea personalităţii şi individualităţii sale şi nu poate fi supus pedepselor 
fizice sau altor tratamente umilitoare ori degradante; 
ţ) copilul cu handicap are dreptul la îngrijire specială, adaptată nevoilor sale; 
u) copilul are dreptul la odihnă şi vacanţă; 
v) copilul are dreptul să depună singur plângeri referitoare la încălcarea drepturilor sale fundamentale. 
G. Principalele funcţii ale serviciului social Telefonul Copilului sunt următoarele: 
a) valorificare a potenţialului membrilor comunităţii în vederea prevenirii situaţiilor de abuz, 
neglijare şi exploatare a copilului prin asigurarea de activităţi de informare şi sensibilizare a 
comunităţii; 
b) de informare a potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul 
său de activitate şi de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de 
promovare a drepturilor copilului, 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. elaborarea de materiale de prezentare-pliante etc.; 
2. campanii de prevenire a exploatării şi abuzului asupra copilului; 
3. elaborarea de rapoarte de activitate; 
c) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 
1. evaluarea riscului imediat; 
2.  asistarea şi consilierea telefonică; 
3. intervenţia în situaţii de urgenţă de către echipa mobilă. 
d) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale serviciului social prin realizarea 
următoarelor activităţi: 
1. stabilirea organizării serviciului social în conformitate cu prevederile standardului; 
2. întocmirea documentelor care stau la baza organizării şi funcţionării serviciului social; 
3. întocmirea fişelor de post; 
4. întocmirea graficelor de lucru şi a pontajelor; 
5. urmărirea respectării legislaţiei şi a disciplinei de către personal; 
6. realizarea evaluării performanţelor profesionale individuale ale personalului; 
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7. organizarea şedinţelor administrative. 
H. (1) Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați are obligaţia să asigure 
structura de personal, în condiţiile legislaţiei în vigoare şi în funcţie de numărul de beneficiari, de 
gradul de dependenţă al acestora şi de specificul serviciilor oferite. Numărul de posturi şi natura 
acestora sunt cele stabilite prin legislaţie, organigrama şi statele de funcţii, aprobate de Consiliul 
Judeţean Galaţi. 
(2) Structura personalului este formată din categoriile de personal prevăzute şi aprobate în statele de 
funcţii. 
I. (1) Coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii curente ale Telefonului Copilului sunt asigurate 
de către un şef serviciu, care realizează şi comunicarea permanentă cu conducerea Direcţiei.  
(2) Atribuţiile sefului de serviciu sunt: 
a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul centrului şi 
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.; 
b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării 
obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă Direcției; 
c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare; 
d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în 
vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare 
a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor 
persoanelor beneficiare; 
e) întocmeşte raportul anual de activitate; 
f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii centrului; 
g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de 
personal; 
h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; 
i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale 
drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 
j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi dispune, în 
limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după 
caz, formulează propuneri în acest sens; 
k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de 
organizare şi funcţionare; 
l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi 
instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie; 
m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la 
nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii 
civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; 
n) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a 
prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 
o) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 
p) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 
(3) Ocuparea postului de şef de serviciu se face prin concurs sau, după caz, prin examen, în condiţiile 
legii.  
(4) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a șefului de serviciu se face în condiţiile legii. 
J. (1) Personalul de specialitate din cadrul Telefonul Copilului este reprezentat de asistent social 
(263501). 
(2) Atribuţii ale personalului de specialitate: 
a) asigură preluarea şi înregistrarea semnalărilor/sesizărilor în situaţii de abuz, neglijare şi exploatare 
a copilului şi consilierea telefonică în aceste situaţii; 
b) dezvoltă activităţi de informare şi promovare a serviciilor oferite în interesul superior al copiilor 
expuşi la abuz, neglijare şi exploatare; 
c) realizează evaluarea nevoilor imediate ale clientului şi potenţialul de risc privind expunerea 
copilului la abuz, neglijare şi exploatare; 
d) asigură clienţilor asistenţă şi consiliere pentru depăşirea situaţiilor de criză şi soluţionarea adecvată 
a cazurilor expuse sau semnalate de către aceştia; 
e) asigură realizarea, prin intermediul echipei mobile, a deplasării în teren pentru evaluare şi 
intervenţie în situaţiile de urgenţă; 
f) contactează asistentul social din cadrul serviciului public de asistenţă socială  de la nivelul 
consiliilor locale ori alte persoane-resursă din comunitatea respectivă, şi anume din poliţie şi servicii 
de specialitate, pentru a evalua cât mai repede cazul, în situaţia în care timpul de deplasare a echipei 
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mobile depăşeşte durata de o oră şi informaţiile despre caz indică pericol iminent pentru viaţa 
copilului; 
g) propune luarea măsurii de plasament în regim de urgenţă în situaţiile care o impun; 
h) asigură asistenţă şi consiliere copilului pe parcursul intervenţiei de urgenţă; 
i) informează, în scris, conducerea instituţiei cu privire la incidentele deosebite survenite în legătură 
cu protecţia copilului, în maximum 24 de ore de la producerea evenimentului; 
j) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, conform dispoziţiilor conducerii Direcţiei Generale. 
(3) Categoriile de personal de specialitate prevăzute în statul de funcţii la Telefonul Copilului îşi 
desfăşoară activitatea cu îndeplinirea atribuţiilor specifice prevăzute în fişa postului. 
K. (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, Telefonul Copilului 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; 
Art.28. Serviciul management de caz pentru copii din servicii de tip rezidenţial are următoarele 
atribuţii principale: 
a) asigură coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială pentru copiii aflaţi in 
servicii de tip rezidenţial, aplicând în acest sens metoda managementului de caz;  
b) întocmeşte rapoartele de evaluare psihosocială detaliată în baza cărora propune instituirea 
măsurilor de protecţie specială pentru copiii din serviciile de tip rezidenţial; 
c) prezintă în cadrul şedinţelor Comisiei pentru Protecţia Copilului rapoartele de 
evaluare/reevaluare a situaţiei copiilor aflaţi în servicii de tip rezidenţial; 
d) întocmeşte documentaţia prevăzută de lege pentru soluţionarea dosarelor copiilor aflaţi în 
plasament în regim de urgenţă în servicii de tip rezidenţial cu excepţia situaţiilor în care managerii de 
caz aparţin altor servicii; 
e) întocmeşte planurile individualizate de protecţie pentru copiii pentru care s-a stabilit o măsură 
de protecţie specială  în servicii de tip rezidenţial; 
f)  identifică şi după caz, evaluează rudele până la gradul IV inclusiv care pot lua în plasament copilul 
aflat în servicii de tip rezidenţial; 
g) urmăreşte modul în care sunt puse în aplicare măsurile de protecţie specială de tip rezidenţial, 
dezvoltarea şi îngrijirea copilului pe perioada aplicării măsurii; 
h) reevaluează împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecţie specială de tip 
rezidenţial, şi propune, după caz, menţinerea, modificarea sau încetarea acestora; 
i) urmăreşte realizarea obiectivelor cuprinse în planul individualizat de protecţie, modalităţile concrete 
de punere în aplicare a măsurilor de protecţie specială stabilite, integrarea şi evoluţia beneficiarilor în 
cadrul serviciului şi formulează propuneri pentru completarea sau modificarea planului individualizat 
de protecţie; 
j)  asigură pregătirea corespunzătoare a ieşirii copilului/tânărului din centru, în conformitate cu 
legislaţia în vigoare şi cu standardele minime obligatorii; 
k) pregăteşte, asigură şi mediază contactele directe între copil şi părinţii săi naturali (sau familia 
lărgită) şi asigură monitorizarea şi evaluarea acestor relaţii; 
l)  colaborează cu organizaţiile nonguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei 
copilului, în vederea diversificării serviciilor rezidenţiale pentru protecţia copilului; 
m) întocmeşte pachetul de documente şi instrumentele de lucru necesare desfăşurării în bune 
condiţii a activităţii managerilor de caz, responsabililor de caz şi a personalului de specialitate din 
serviciile rezidenţiale, inclusiv ale O.P.A., conform normelor şi standardelor în vigoare; 
n) sesizează instanţa judecătorească în situaţia în care consideră că sunt întrunite condiţiile 
prevăzute de lege pentru decăderea, totală sau parţială, a părinţilor sau a unuia din ei din exerciţiul 
drepturilor părinteşti; 
o)  colaborează cu serviciile de asistenţă socială de la nivelul primăriilor pentru urmărirea evoluţiei 
copilului după reintegrarea in familie pe o perioadă de minim 6 luni; 
p) asigură reprezentarea legală a copilului neînsoţit, solicitant de azil, în condiţiile legii; 
q) fundamentează şi întocmeşte proiectele de dispoziţii ale Directorului General şi proiectele de 
hotărâri promovate de D.G.A.S.P.C., în domeniul său de activitate; 
r)  îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legi, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliului 
Judeţean Galaţi, dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, hotărâri ale Comisiei de 
expertiză medicală a persoanei adulte cu handicap şi ale Comisiei pentru protecţia copilului, dispoziţii 
ale Directorului General al D.G.A.S.P.C. Galaţi. 
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Art.29. A. Serviciul Asistență Maternală, cod serviciu social 8790SF-C, este înfiinţat şi administrat 
de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galați, acreditat conform 
Certificatului de acreditare nr. 000685/16.05.2014, și are sediul în mun. Galați, str. Brăilei nr. 138 B. 
B. Scopul serviciului social Serviciul Asistență Maternală este creșterea, îngrijirea și educarea 
copiilor/tinerilor lipsiţi, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinţilor săi, inclusiv copiii/tinerii cu 
nevoi speciale (copiii cu handicap, copiii abuzaţi, copiii cu tulburări de comportament, copil cu 
HIV/SIDA sau alte boli cronice), în vederea asigurării unei dezvoltări armonioase fizice, psihice, 
intelectuale si afective a acestora de către asistenți maternali, persoane fizice atestate în acest scop, 
angajați ai D.G.A.S.P.C.. Activitatea se desfășoară la propriul domiciliu al acestor persoane pe 
perioada măsurii de protecție specială instituită pentru copil/tânăr până la reintegrarea în familia 
naturală sau lărgită a copilului, integrarea într-o familie de plasament, definitivarea adopției copilului 
sau integrarea socio-profesională a tânărului. 
C. (1) Serviciul social Serviciul Asistență Maternală 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, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului. 
(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 35/2003 privind aprobarea Standardelor minime 
obligatorii pentru asigurarea protecţiei copilului la asistentul maternal profesionist şi a ghidului 
metodologic de implementare a acestor standarde. 
(3) Serviciul social menţionat mai sus, face parte din aparatul de specialitate al Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galați și a fost înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Judeţean 
Galați nr. 107/20.12.2004 şi a fost supus mai multor reorganizări. 
D. (1) Serviciul social Serviciul Asistență Maternală 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) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Serviciului Asistență 
Maternală sunt următoarele: 
a) respectarea, cu prioritate, a dreptului de a trăi în propria familiei 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) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse 
şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea 
de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; 
d) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 
e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; 
f) 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; 
g) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după caz, cu 
fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat legături de 
ataşament; 
h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 
i) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 
j) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, în 
comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor 
persoanei beneficiare de a trăi independent; 
k) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în 
soluţionarea situaţiilor de dificultate; 
l) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 
m) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 
n) 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 un moment dat; 
o) colaborarea serviciului asistență maternală cu serviciul public de asistenţă socială. 
E. (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul Serviciului Asistență Maternală sunt 
copii/tineri cu vârste cuprinse între 0-18/26 ani, sănătoși/cu dizabilităţi/cu handicap care se încadrează 
într-una din următoarele categorii: 
a) copiii lipsiți, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinților lor sau a celor care, în vederea 
protejării intereselor lor, nu pot fi lăsați în grija acestora; copiii abuzați, neglijați sau supuși oricărei 
forme de violență; copiii găsiți sau părăsiți în unități sanitare; copilul al cărui unic ocrotitor legal sau 
ambii au fost reținuți, arestați, internați sau în situația în care, din orice alt motiv, aceștia nu-și pot 
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exercita drepturile și obligațiile părintești cu privire la copil, și pentru care nu s-a reușit menținerea în 
familia rudelor până la gr. al IV-lea, afinilor, cunoştinţelor sau prieteni ai familiei ori ai familiei 
extinse a copilului faţă de care acesta a dezvoltat relaţii de ataşament sau alături de care s-a bucurat de 
viaţa de familie. 
b) tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani, care a beneficiat de o măsură de protecție specială și care 
îşi continuă studiile o singură dată într-o formă de învăţământ de zi. 
(2) Admiterea beneficiarilor se face în baza instituirii măsurii de protecție specială – plasament sau 
plasament în regim de urgenţă dispuse în condiţiile legii de către Comisia pentru Protecţia Copilului,  
Instanţa Judecătorească sau Directorul General al Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Galați. 
(3) Condiţii de încetare a serviciilor: 
a) reintegrarea copilului în familia naturală sau lărgită, la cererea părinților sau rudelor până la gr. al 
IV-lea, în baza hotărârii Comisiei pentru Protecția Copilului sau sentinței instanței de judecată, după 
caz. 
b) plasament la o familie/persoană, care face parte din familia extinsă, respectiv rudă până la gradul 
al IV-lea inclusiv cu copilul, afini, cunoştinţe sau prieteni ai familiei ori ai familiei extinse a copilului 
faţă de care acesta a dezvoltat relaţii de ataşament sau alături de care s-a bucurat de viaţa de familie. 
c) încredințare în vederea adopției, în baza sentinței instanței de judecată. 
d) de drept, la cererea tânărului de 18 ani care nu mai dorește menținerea în sistemul de protecție a 
copilului 
e) la cererea tânărului de peste 18 ani, la terminarea studiilor unei forme de învățământ de zi, fără a 
depăși vârsta de 26 ani. 
(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de Serviciul Asistență Maternală au 
următoarele drepturi: 
a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, 
opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială; 
b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea 
deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică; 
c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 
d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin condiţiile care au 
generat situaţia de dificultate; 
e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu; 
f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 
g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 
h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu dizabilităţi: 
1. copilul are dreptul de a beneficia de un nivel de trai care să permită dezvoltarea sa fizică, 
mentală, spirituală, morală şi socială; 
2. copilul are dreptul de a beneficia de asistenţă socială şi de asigurări sociale, în funcţie de 
resursele şi de situaţia în care se află acesta şi persoanele în întreţinerea cărora se găseşte; 
3. copilul are dreptul la stabilirea şi păstrarea identităţii sale; 
4. copilul are dreptul de a-şi păstra cetăţenia, numele şi relaţiile de familie, în condiţiile prevăzute 
de lege, fără nici o ingerinţă; 
5. copilul are dreptul de a-şi cunoaşte rudele şi de a întreţine relaţii personale cu acestea, precum şi 
cu alte persoane alături de care copilul s-a bucurat de viaţa de familie, în măsura în care acest lucru nu 
contravine interesului său superior; 
6. copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice şi a vieţii sale intime, private şi familiale; 
7. copilul are dreptul de a primi o educaţie care să îi permită dezvoltarea, în condiţii 
nediscriminatorii, a aptitudinilor şi personalităţii sale; 
8. copilul are dreptul de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate pe care o poate atinge şi de a 
beneficia de serviciile medicale şi de recuperare necesare pentru asigurarea realizării efective a 
acestui drept; 
9. copilul are dreptul la libertate de exprimare; 
10. copilul are dreptul la libertate de gândire, de conştiinţă şi de religie; 
11. copilul are dreptul la libera asociere în structuri formale şi informale, precum şi libertatea de 
întrunire paşnică, în limitele prevăzute de lege; 
12. copilul aparţinând unei minorităţi naţionale, etnice, religioase sau lingvistice are dreptul la viaţă 
culturală proprie, la declararea apartenenţei sale etnice, religioase, la practicarea propriei sale religii, 
precum şi dreptul de a folosi limba proprie în comun cu alţi membri ai comunităţii din care face parte; 
13. copilul are dreptul la respectarea personalităţii şi individualităţii sale şi nu poate fi supus 
pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare ori degradante; 
14. copilul cu handicap are dreptul la îngrijire specială, adaptată nevoilor sale; 
15. copilul are dreptul la odihnă şi vacanţă; 
16. copilul trebuie să beneficieze de timp suficient pentru odihnă şi vacanţă, să participe în mod liber 
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la activităţi recreative proprii vârstei sale şi la activităţile culturale, artistice şi sportive ale 
comunităţii; 
17. copilul are dreptul să depună singur plângeri referitoare la încălcarea drepturilor sale 
fundamentale; 
18. copilul este informat asupra drepturilor sale, precum şi asupra modalităţilor de exercitare a 
acestora. 
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de Serviciul Asistență Maternală au 
următoarele obligaţii: 
a) să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale, la reevaluarea şi revizuirea planului 
individualizat de protecţie şi programului de intervenţie specifică/Planului de Recuperare/Servicii şi a 
planului personalizat de intervenţie, după caz; 
b) să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de protecţie/ 
programului de intervenţie specifică sau Planului de Recuperare/Servicii şi a planului personalizat de 
intervenţie; 
c) să respecte regulile familiei de plasament. 
F. Principalele funcţiile ale Serviciului Asistență Maternală sunt următoarele: 
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor 
activităţi: 
1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 
2. găzduire pe perioada derulării măsurii de protecție specială; 
3. îngrijire personală; 
4. educare; 
5. dezvoltare abilități de viață independentă; 
6. consiliere psihosocială și suport emoțional 
7. supraveghere 
8. reintegrare familială și comunitară 
9. socializare și activități culturale. 
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 meseriei de asistent maternal 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 de 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. instruirea periodică a asistenților maternali. 
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale serviciului prin realizarea 
următoarelor activităţi: 
1. stabilirea organizării serviciului în conformitate cu prevederile standardului; 
2. întocmirea documentelor care stau la baza organizării şi funcţionării serviciului; 
3. întocmirea fişelor de post; 
4. urmărirea respectării legislaţiei, a R.O.F. și regulamentului intern al D.G.A.S.P.C. Galați; 
5. realizarea evaluării performanţelor profesionale individuale ale personalului; 
6. organizarea de reuniuni ale echipelor pluridisciplinare din cadrul serviciului. 
G. (1) Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați are obligaţia să asigure 
structura de personal, în condiţiile legislaţiei în vigoare şi în funcţie de numărul de beneficiari, de 
gradul de dependenţă al acestora şi de specificul serviciilor oferite. Numărul de posturi şi natura 
acestora sunt cele stabilite prin legislaţie, organigrama şi statele de funcţii, aprobate de Consiliul 
Judeţean Galaţi. 
(2) Structura personalului este formată din categoriile de personal prevăzute şi aprobate în statele de 
funcţii. 
H. (1) Coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii curente ale serviciului sunt asigurate de către 
un şef de serviciu, care realizează şi comunicarea permanentă cu conducerea Direcţiei.  
(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: 
a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul serviciului şi 
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.; 
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b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării 
obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă Direcției; 
c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare; 
d) 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; 
e) întocmeşte raportul anual de activitate; 
f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului; 
g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de 
personal; 
h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii serviciului în comunitate; 
i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale 
drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 
j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi dispune, în 
limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după 
caz, formulează propuneri în acest sens; 
k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de 
organizare şi funcţionare; 
l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi 
instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie; 
m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la 
nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii 
civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; 
n) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a 
prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 
o) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 
p) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 
(3) Ocuparea postului de şef de serviciu se face prin concurs sau, după caz, prin examen, în condiţiile 
legii.  
(4) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a șefului de serviciu se face în condiţiile legii. 
I. (1) Personalul de specialitate din cadrul Serviciului de asistență maternală este reprezentat de: 
a) asistent maternal (531201); 
b) asistent social (263501). 
(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 casei 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) Categoriile de personal de specialitate prevăzute în statul de funcţii ale Serviciului Asistență 
Maternală au următoarele atribuţii specifice: 
a) asistent maternal (531201): 
1. să asigure un mediu de viață și un climat adecvat dezvoltării complexe a copilului din punct de 
vedere fizic, psihic, afectiv; 
2. să asigure igienă și alimentația specifice vârstei copilului, acordarea îngrijirii se face cu 
respectarea normelor igienice;  
3. să asigure copiilor primiți în plasament un tratament egal cu al celorlalți membri ai familiei; 
4. să favorizeze integrarea copiilor în viață socială;  
5. să pregătească copiii pentru reintegrarea în familia naturală sau adoptivă; 
6. să colaboreze permanent cu membrii echipei multidisciplinare ținând cont de interesul superior al 
copilului și să le permită acestora monitorizarea activității și evaluarea situației copilului;  
7. să respecte dreptul la identitate și istoria proprie a copilului; 
8. sa efectueze demersurile necesare eliberării certificatului de naștere și a cărții de identitate al 
copilului; 
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9. să noteze evenimentele deosebite privind viața copilului, sănătatea și îngrijirea medicală a 
acestuia, activitatea școlară, progresul înregistrat și performantele acestuia în ,,Cartea vieții 
copilului”, realizând câte un jurnal pentru fiecare copil aflat în plasament; 
10. să asigure protejarea copilului de orice formă de abuz, neglijare, exploatare și să asigure 
securitatea copiilor; 
11. să cunoască și să respecte drepturile copilului; 
12. să identifice nevoile educaționale ale copilului și să acorde suportul necesar copilului la 
efectuarea temelor și la obținerea unor rezultate școlare foarte bune; 
13. să urmărească perioada de valabilitate a documentelor și să ia măsurile necesare reînnoirii 
acestora (atestatul de A.M.P., certificatul de încadrare in gradul de handicap al copilului, certificatul 
de orientare școlară, carte de identitate) 
14. să realizeze rapoartele solicitate cu privire la copil: raport de vizita, raport de activitate, „Cartea 
vieții copilului” și să participe în cadrul echipei multidisciplinare la realizarea raportului de evaluare a 
nevoilor copilului, planului individualizat de protecție și la revizuirea acestora. 
15. să sprijine menținerea relațiilor armonioase ale copilului cu familia naturală/adoptivă; 
16. să asigure continuitatea activității desfășurate în perioada concediului legal de odihnă, cu excepția 
cazului în care separarea de copii aflați in plasament este autorizata de conducerea D.G.A.S.P.C.; 
17. să gestioneze corect sumele alocate copiilor pentru hrană, pentru cazarmament, echipament, 
rechizite, jucării, materiale igienico-sanitare și să justifice lunar, în termenele stabilite, sumele primite 
pentru drepturile copiilor;    
18. să întocmească un registru pentru fiecare copil din plasament în care să consemneze lunar tipul 
cheltuielilor și să atașeze bonurile privind cumpărăturile efectuate în beneficiul copilului; 
19. în cazul solicitării de încetare a activității este obligat să se ocupe de creșterea și îngrijirea 
copilului 15 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de retragere din activitate; 
20. la încetarea măsurii de plasament a copilului este obligat să predea obiectele achiziționate 
copilului conform listei de inventar; 
21. să păstreze confidențialitatea tuturor informațiilor obținute în exercitarea atribuțiilor de serviciu, 
atât față de copiii din rețeaua de asistență maternală și familiile acestora, cât și față de alți angajați ai 
D.G.A.S.P.C. 
b) asistent social (263501): 
1. oferă solicitanţilor informaţii generale despre meseria de asistent maternal profesionist, drepturile 
şi obligaţiile acestuia, responsabilităţile instituţiei, categoriile de copii care beneficiază de aceste 
servicii şi orice alte informaţii legate de profesia de asistent maternal; 
2. transmite solicitantului, în termen de 10 zile, un răspuns în scris cuprinzând confirmarea luării în 
evidenţă a cererii acestuia, numele asistentului social desemnat responsabil de caz, precum şi etapele 
procesului de evaluare şi criteriile ce vor fi avute în vedere în cursul acestui proces; 
3. soluţionează în termen de 90 de zile cererea de evaluare a solicitantului; 
4. întocmeşte raportul intermediar de evaluare cu propunerea de întrerupere a procesului de evaluare 
sau trecerea la etapa următoare, etapa de  pregătire; 
5. colaborează cu formatorii la întocmirea raportului de pregătire după fiecare modul şi a raportului 
final de pregătire; 
6. realizează raportul final de evaluare a solicitantului; 
7. prezintă în şedinţele C.P.C. dosarele solicitanţilor în vederea eliberării atestatului de A.M.P.; 
8. prezintă C.P.C. propunerea temeinic motivată cu privire la reînnoirea, suspendarea sau retragerea 
atestatului de asistent maternal profesionist;  
9. efectuează raportul de evaluare anuală a activităţii A.M.P., raport care va conţine informaţii 
despre nivelul de pregătire şi nevoile identificate de instruire ale A.M.P., recomandări pentru 
menţinerea sau retragerea atestatului, menţinerea sau modificarea numărului şi vârstei copiilor; 
10. solicită asistentului maternal şi persoanelor cu care acesta locuieşte să prezinte anual un certificat 
medical din care să rezulte că starea sănătăţii lor permite continuarea activităţii; 
11. identifică nevoile de pregătire continuă ale asistenţilor maternali repartizaţi şi propune ca aceştia 
să urmeze periodic cursuri de formare profesională, în special asistenţii maternali care au în îngrijire 
copii cu nevoi speciale; 
12. prezintă asistentului maternal profesionist, înainte de plasarea copilului la acesta, standardele, 
procedurile şi oricare alte instrucţiuni referitoare la îngrijirea copilului şi întocmeşte un formular de 
instruire specifică;  
13. furnizează în scris către A.M.P. informaţiile privind procedurile ce vor fi urmate în cazul 
suspiciunilor de abuz, neglijare sau al oricărei alte plângeri făcute împotriva lui, precum şi sprijinul 
disponibil în astfel de situaţii; 
14. asigură coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială pentru copiii aflaţi în 
asistenţă maternală, aplicând în acest sens  metoda managementului de caz;  
15. întocmeşte rapoartele de evaluare psihosocială detaliată în baza cărora propune instituirea 
măsurilor de protecţie specială; 
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16. prezintă opinia copilului sau îl asista pe acesta în prezentarea opiniei sale în faţa Comisiei pentru 
Protecţia Copilului;  
17. cuantifică informaţiile din evaluarea iniţială a copiilor pentru a elabora planul individualizat  de 
protecţie a copilului; 
18. evaluează în colaborare cu alţi specialişti (psihologi) capacitatea de discernământ a copilului în 
raport cu circumstanţele şi cauzele situaţiei sale precum şi opinia acestuia cu privire la planul 
individualizat de protecţie; 
19. întocmeşte rapoarte de specialitate pentru a fi incluse în dosarele copiilor şi a fi luate în 
considerare în pregătirea unei hotărâri C.P.C./instanţă privind menţinerea/modificarea măsurii de 
protecţie specială; 
20. colaborează cu specialiştii din domeniul protecţiei copilului  în vederea alegerii soluţiei optime 
pentru copil, potrivit cu drepturile şi interesele sale;  
21. analizează situaţia specifică fiecărui caz, identifică problemele asupra cărora poate să acţioneze şi 
planifică activităţile de intervenţie şi consiliere; 
22. acordă consiliere pentru menţinerea, crearea, dezvoltarea sau normalizarea relaţiilor familiale, 
având permanent în vedere principiul respectării interesului superior al copilului;  
23. Acordă asistenţă şi comunică permanent cu asistentul maternal, astfel încât acesta să ofere cele 
mai bune servicii copilului aflat în plasament; 
24. Verifică trimestrial împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecţie, dispuse de 
C.P.C. sau instanţă şi în situaţia în care acestea s-au modificat va sesiza C.P.C. sau instanţa în vederea 
modificării sau încetării măsurii; 
25. Supervizează creşterea şi dezvoltarea copilului plasat la A.M.P. şi întocmeşte rapoarte scrise 
asupra progreselor făcute de copil; 
26. Vizitează lunar familia A.M.P. după un program regulat; dacă e necesar poate solicita vizite mai 
frecvente, anunțate sau neanunțate; 
27. Întocmeşte convenţia de plasament pentru fiecare copilul plasat;  
28. Ține evidenta întâlnirilor/vizitelor și consemnează impactul acestora asupra copilului; aceste 
informații, precum și opinia copilului cu privire la întâlnire sau vizita sunt luate în considerare la 
revizuirea planului individualizat de protecție; 
29. Oferă sprijin A.M.P. dacă acesta întâmpină greutăţi în integrarea şcolară a copilului, asigurându-
se ca orice formă de discriminare sau abuz suferit de copil este adusă în atenția școlii fără nicio 
întârziere; modalitatea de soluționare a acestor aspecte se consemnează în dosarul copilului; 
- Se asigură că fiecare copil este înscris la un medic de familie și are acces la o îngrijire medicală 
corespunzătoare, inclusiv consiliere și terapie, îngrijire stomatologică și oftalmologică, un regim 
alimentar adecvat și informaţii despre un mod de viață sănătos; 
30. Se asigură ca fiecare copil a beneficiat de o evaluare medicală completă cel puțin o dată pe an; 
31. Întocmeşte rapoartele conform art. 73 alin. (2) din Legea 272/2004 şi comunică rapoartele 
A.J.P.I.S. 
J.  Având în vedere că Serviciul Asistență Maternală funcţionează în cadrul aparatului de specialitate 
al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați, serviciile administrative sunt 
asigurate de serviciile de specialitate ale D.G.A.S.P.C.. 
K. (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, serviciul are în vedere asigurarea resurselor 
necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile. 
(2) Finanţarea cheltuielilor serviciului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 
1. bugetul de stat; 
2. bugetul Consiliului Judeţean Galaţi; 
3. din alte venituri, în condiţiile legii. 
Art.30. Serviciul de evaluare complexă copii are următoarele atribuţii principale: 
a) identifică copiii cu dizabilităţi şi dificultăţi de învăţare şi adaptare socio-şcolară, care necesită 
încadrare într-un grad de handicap şi orientare şcolară/profesională, în urma  solicitărilor directe, a 
referatelor din partea specialiştilor care vin în contact cu copiii cu dizabilităţi şi a sesizărilor din 
oficiu; 
b) verifică îndeplinirea condiţiilor privind încadrarea copilului într-un grad de handicap şi, după caz, 
orientarea şcolară/profesională a acestuia; 
c) în situaţii excepţionale, efectuează evaluarea complexă a copilului sau componente ale acesteia la 
sediul serviciului sau la domiciliul copilului; 
d) întocmeşte raportul de evaluare complexă şi planul de recuperare a copilului cu dizabilităţi şi 
propune C.P.C. încadrarea copilului într-un grad de handicap; propunerile se fac în baza raportului de 
evaluare complexă şi prin aplicarea criteriilor de încadrare într-un grad de handicap; 
e) întocmeşte, în condiţiile legii, planul individualizat de protecţie pentru copilul cu dizabilităţi; 
f) urmăreşte realizarea planului de recuperare a copilului cu dizabilităţi, respectiv a planului 
individualizat de protecţie, aprobat de C.P.C.; 
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g) efectuează reevaluarea anuala a condiţiilor privind încadrarea copilului într-un grad de handicap, la 
cererea părintelui sau a reprezentantului legal, formulată cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea 
termenului de valabilitate a certificatului. Cererea de reevaluare poate fi formulată şi înainte de 
expirarea acestui termen dacă s-au schimbat condiţiile pentru care s-a eliberat certificatul de încadrare 
într-un grad de handicap. La cererea de reevaluare se anexează documentele prevăzute de legislaţia în 
vigoare; 
h) comunică în scris părinţilor sau reprezentantului legal data stabilită pentru reevaluare; 
i) colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de 
specialitate ale administraţiei publice locale din judeţul Galaţi, cu serviciile publice specializate 
pentru protecţia copilului din alte judeţe şi din sectoarele municipiului Bucureşti, în vederea 
îndeplinirii atribuţiilor ce-i revin; 
j) fundamentează şi întocmeşte proiectele de dispoziţii ale Directorului General şi proiectele de 
hotărâri promovate de D.G.A.S.P.C., în domeniul său de activitate; 
k) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legi, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliului 
Judeţean Galaţi, dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, şi ale Comisiei pentru 
protecţia copilului, dispoziţii ale Directorului General al D.G.A.S.P.C. Galaţi. 
Art.31. Serviciul evaluare iniţială are următoarele atribuţii principale: 
a) preia sesizările cu privire la copiii aflaţi în situaţii de risc, realizează evaluarea iniţială a situaţiei  
copiilor şi direcţionarea cazurilor către celelalte structuri de specialitate, astfel:  
- către Serviciul de intervenţie în situaţii de abuz, neglijare, trafic, migrație şi repatrieri (cazurile 
în care este necesară intervenţia în regim de urgenţă pentru copii abuzaţi şi neglijaţi, traficaţi etc.); 
- către Serviciul plasamente familiale (cazurile în care este necesară instituirea măsurii de plasament 
familial) şi către Serviciul asistenţă maternală (cazurile în care este necesară instituirea măsurii de 
plasament la A.M.P.); 
- către Serviciul management de caz pentru copii din servicii de tip rezidenţial (cazurile în care 
este necesara instituirea unei măsuri de protecţie într-un serviciu de tip rezidenţial); 
- către Centrul de consiliere şi mediere a relaţiilor copil – familie, planning şi prevenire abandon 
- cazurile în care nu este nevoie de măsură de protecţie dar trebuie consiliaţi membrii familiei în 
vederea respectării drepturilor copilului şi în vederea prevenirii separării copiilor de familie; cazurile 
în care părinţii trebuie îndrumaţi şi sprijiniţi în scopul protejării drepturilor copiilor; 

       - cazurile în care unităţile sanitare sesizează faptul că există riscul de abandon al copilului 
imediat după naştere; cazurile în care comunitatea locală sesizează despre situaţia unor femei gravide 
care prezintă risc de abandon a copilului sau situaţia unor femei care au deja mulţi copii pe care nu 
pot să-i îngrijească în mod corespunzător din cauza situaţiei sociale sau situaţia unor femei care din 
cauza unor probleme psihice nu îşi pot îngriji copiii; 

        - cazurile în care părinţii solicită sprijin în legătură cu proprii copii care au probleme de 
comportament (absentează de la şcoală, fug de acasă, au comportament neadecvat vârstei etc.); 
b) preluarea, înregistrarea, verificarea şi repartizarea unitară a fiecărei solicitări primite, pe orice cale, 
asigurând intrarea în sistemul de protecţie a copilului, repartizarea cazului – dacă este de competenţa 
sistemului – sau referirea lui către alte sisteme conexe (sănătate, juridic, protecţie persoane adulte 
etc.);  
c) verificarea sesizării în funcţie de gradul de urgenţă a celor semnalate;  
d) transferul cazurilor urgente în scopul intervenţiei imediate prin echipa mobilă a telefonului 
copilului;  
e) identificarea, evaluarea iniţială a  cazurilor de copii victime ale violenţei în familie; transferul 
acestor cazuri către structurile funcţionale competente din cadrul D.G.A.S.P.C.; 
f) analiza iniţială a situaţiei, stabilirea tipologiei cazului şi evaluarea riscului; 
g) informarea personalului angajat în cadrul primăriilor şi unităţilor sanitare, care îndeplineşte 
atribuţii de asistenţă socială, în ceea ce priveşte modalităţile de a consilia părinţii în vederea prevenirii 
abandonului copilului şi/sau abuzului asupra copilului; 
h)  înregistrarea tuturor cazurilor privind minorii, intrate în evidenţa Serviciului de evaluare iniţială,  
într-o bază de date; 
i) colectarea şi raportarea datelor ce reprezintă intrări în sistemul de protecţie a copilului către 
Compartimentul Monitorizare; 
j) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legi, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliului 
Judeţean Galaţi, dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, hotărâri ale Comisiei de 
evaluare a persoanei adulte cu handicap şi ale Comisiei pentru protecţia copilului, dispoziţii ale 
Directorului General al D.G.A.S.P.C. Galaţi. 
k) fundamentează şi întocmeşte proiectele de dispoziţii ale Directorului General si proiectele de 
hotărâri promovate de D.G.A.S.P.C., în domeniul său de activitate; 
Art.32. Centrul de consiliere şi mediere a relaţiilor copil - familie, planning şi prevenire 
abandon 
a) preluarea, evaluarea şi instrumentarea:  
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1. cazurilor în care nu este nevoie de măsura de protecţie dar trebuie consiliaţi membrii familiei în 
vederea respectării drepturilor copilului şi în vederea prevenirii separării copiilor de familie;  
2. cazurilor în care părinţii trebuie îndrumaţi şi sprijiniţi în scopul protejării drepturilor copiilor; 
3. cazurilor în care  unităţile sanitare sesizează faptul că există riscul de abandon al copilului;  
4. cazurilor în care comunitatea locală sesizează despre situaţia unor femei gravide care prezintă risc 
de abandon a copilului sau situaţia unor femei care au deja mulţi copii pe care nu pot să-i îngrijească 
în mod corespunzător din cauza situaţiei sociale sau situaţia unor femei care din cauza unor probleme 
psihice nu îşi pot îngriji copiii; 
5. cazurilor în care părinţii solicită sprijin în legătură cu proprii copii care au probleme de 
comportament – absentează de la şcoală, fug de acasă, au comportament neadecvat vârstei etc.; 
b)  preluarea, înregistrarea, verificarea tuturor cazurilor primite,  asigurând intrarea în sistemul de 
protecţie a copilului, repartizarea cazului – dacă este de competenţa sistemului – sau referirea lui către 
alte sisteme conexe (sănătate, juridic, protecţie persoane adulte etc.);  
c)  verificarea sesizării în funcţie de gradul de urgenţă a celor semnalate;  
d)  transferul cazurilor urgente in scopul intervenţiei imediate prin echipa mobilă a telefonului 
copilului;  
e) consilierea copiilor beneficiari dar şi a părinţilor acestora pentru remedierea relaţiilor intra-
familiale şi a comportamentelor neadecvate ale ambelor categorii de beneficiari; 
f) consilierea părinţilor şi a copiilor în vederea prevenirii abandonului şcolar;  
g) consilierea părinţilor sau a rudelor copiilor beneficiari ai serviciilor sociale asupra modalităţilor 
legale de a-şi realiza sau proteja drepturile (înregistrarea naşterii copilului/adultului, obţinerea cărţii 
de identitate, depunerea dosarelor pentru obţinerea alocaţiilor de stat sau a venitului minim garantat, 
depunerea declaraţiilor solicitate de lege în cazul părinţilor care au copii şi care urmează să plece în 
străinătate la muncă, solicitarea exercitării drepturilor  părinteşti de către alte persoane decât părinţii, 
solicitarea tutelei etc.);  
h) consilierea părinţilor care au copii cu handicap în ceea ce priveşte importanţa evaluării stării de 
sănătate a copiilor, înscrierea şi asigurarea frecventării cursurilor şcolare; 
i)  informarea personalului angajat în cadrul primăriilor şi unităţilor sanitare, care îndeplineşte 
atribuţii de asistenţă socială, în ceea ce priveşte modalităţile de a consilia părinţii în vederea prevenirii 
abandonului copilului şi/sau abuzului asupra copilului; 
j) informarea copiilor şi a cadrelor didactice în ceea ce priveşte drepturile copiilor, în vederea 
respectării acestora şi prevenirii cazurilor de abuz asupra copiilor;  
k)  colectarea şi raportarea datelor ce reprezintă intrări in sistemul de protecţie a copilului către 
Compartimentul Monitorizare; 
l)  îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legi, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliului 
Judeţean Galaţi, dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, hotărâri ale Comisiei de 
evaluare a persoanei adulte cu handicap şi ale Comisiei pentru protecţia copilului, dispoziţii ale 
Directorului General al D.G.A.S.P.C. Galaţi. 
Art.33. Serviciul plasamente familiale şi delincvenţă juvenilă are următoarele atribuţii principale: 
a) preia de la alte servicii, pe bază de notă de transmitere, şi instrumentează dosarele pentru care, în 
urma verificărilor efectuate, se formulează propunerea de plasare într-o familie a copiilor în cauză şi 
realizează evaluarea detaliată a situaţiei acestora, utilizând metoda managementului de caz; 
b) colaborează cu specialiştii din cadrul autorităţilor locale în scopul cunoaşterii istoricului familiei 
şi a sprijinirii familiei în vederea menţinerii copilului în familia acestuia şi solicită autorităţilor locale 
opinia cu privire la necesitatea instituirii unei măsuri de protecţie pentru copil; 
c) preia de la celelalte servicii din cadrul instituţiei dosarele acelor copii pentru care s-a instituit 
măsură de protecţie de tip familial şi monitorizează evoluţia acestora pe durata măsurii de plasament; 
d) reevaluează trimestrial sau ori de câte ori este nevoie situaţia copiilor pentru care s-a stabilit o 
măsură de protecție specială (plasament familial, plasament în regim de urgenţă, supraveghere 
specializată), făcând propuneri de menţinere, înlocuire sau încetare a măsurii de protecţie, urmărind 
cu prioritate reintegrarea copilului în familia naturală; 
e) urmăreşte evoluţia copilului în cadrul familiei de plasament, prin vizite trimestriale la domiciliul 
acestora, întrevederi la sediul instituţiei sau la unităţile de învăţământ; 
f) urmăreşte modul în care sunt respectate drepturile copiilor ce beneficiază de măsura de protecţie 
specială şi sprijină familia în realizarea acestor drepturi; 
g) asigură evaluarea, pregătirea, consilierea – psihologică, socială, juridică şi monitorizarea 
beneficiarilor (copiii, familia naturală, familia lărgită, alte persoane importante pentru copil) pentru 
realizarea eficientă a procesului de reintegrare/integrare familială, responsabilizarea părinţilor cu 
privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor părinteşti, respectând şi promovând 
interesul superior al copilului; 
h) asigură menţinerea relaţiilor personale ale copilului şi contactele directe ale acestuia cu părinţii, 
rudele sau alte persoane faţă de care copilul a dezvoltat relaţii de ataşament; 
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i) întocmeşte şi revizuieşte periodic, cu înregistrarea evoluţiilor, documentele specifice solicitate de 
legislaţia aplicabilă – planul individualizat de protecţie, programul de intervenţie specifică, raportul 
de evaluare detaliată, ancheta socială, raportul de deplasare, minuta întrevederii etc.; 
j) implică activ şi consultă copilul în procesul de elaborare, luare a deciziilor, implementarea şi 
revizuirea P.I.P., în funcție de gradul său de maturitate, precum şi familia şi alte persoane importante 
pentru copil, asigurând un statut egal în cadrul familiei de plasament pentru copilul aflat în plasament 
şi promovând un model familial de îngrijire a copilului; 
k) prezintă în şedinţele C.P.C. Galaţi dosarele care sunt de competenţa acestui for deliberativ, 
instrumentează şi înaintează către Serviciul juridic şi contencios dosarele a căror soluţionare revine în 
sarcina instanţelor de judecată; 
l) colaborează cu celelalte structuri funcţionale din cadrul instituţiei, precum şi cu reprezentanţii 
altor instituţii, în limitele de reprezentativitate acordate: unităţi de învăţământ, organe de poliţie, 
unităţi medicale, consilii locale pentru promovarea şi respectarea drepturilor copiilor care beneficiază 
de măsură de protecţie; 
m) colaborează cu serviciile publice de asistenţă socială/responsabilii cu atribuţii de asistenţă socială 
din cadrul primăriilor unităţilor administrativ-teritoriale pentru realizarea monitorizării copilului în 
familia de plasament sau în familia naturală, evoluţia acestuia şi modul în care părinţii îşi exercită 
drepturile şi obligaţiile cu privire la copilul care beneficiază/a beneficiat de o măsură de protecţie 
specială; 
n) realizează evaluarea detaliată a situaţiei copiilor care au săvârşit fapte prevăzute de legea penală, 
în context socio-familial, pentru stabilirea cauzelor care au condus la comportamentul antisocial, cât 
şi a potenţialului lor de recuperare, pentru determinarea tipului de intervenţie adecvată, folosind 
metoda managementului de caz; 
o) evaluează gradul de pericol social al faptei si, in funcție de acest criteriu, propune instituirea unei 
masuri de protecție speciala, monitorizarea cazului sau închiderea acestuia; 
p) întocmeşte documentele prevăzute de standardele minime obligatorii privind managementul de 
caz, colaborând în acest sens cu membrii echipei multidisciplinare pentru elaborarea unui plan 
individualizat de protecţie în raport cu rezultatele evaluării şi monitorizează modul de implementare a 
obiectivelor, atunci când se impune instituirea unei masuri de protecție specială;  
q) propune Comisiei pentru protecţia copilului/instanţei instituirea unei măsuri de protecţie specială 
atunci când situaţia  o impune;  
r) asigură şi urmăreşte aplicarea măsurilor speciale stabilite de organele competente pentru copilul 
care a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală, dar nu răspunde penal; 
s) urmăreşte evoluţia copilului delincvent după ce comisia/instanţa a dispus faţă de acesta o măsură 
specială de protecţie şi propune, după caz, menţinerea, înlocuirea sau încetarea măsurii de protecţie; 
ş) asigură consilierea şi orientarea părinţilor şi a copilului care a săvârşit o faptă penală, în vederea 
sprijinirii resocializării acestuia si a prevenirii recidivei comportamentului delincvent; 
t) monitorizează, pe o perioadă de 3-6 luni, împreună cu specialiştii din cadrul autorităţilor locale şi 
poliţiei evoluţia copilului pentru care s-a încetat măsura de protecţie;  
ţ) asigură şi urmăreşte aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a comportamentului delincvent, 
popularizând în rândul minorilor şi a familiilor acestora consecinţele penale ale activităţii 
infracţionale,  
u) asigură asistarea copiilor care săvârşesc fapte penale în orice etapă a cercetării; 
v) întocmeşte şi reactualizează dosarul copilului; 
w) fundamentează şi întocmeşte proiectele de dispoziţii ale Directorului General şi proiectele de 
hotărâri promovate de D.G.A.S.P.C., în domeniul său de activitate; 
x) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legi, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliului 
Judeţean Galaţi, dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, hotărâri ale Comisiei de 
expertiză medicală a persoanei adulte cu handicap şi ale Comisiei pentru protecţia copilului, dispoziţii 
ale Directorului General al D.G.A.S.P.C. Galaţi. 
Art.34. Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap are următoarele atribuţii 
principale: 
a) pune în aplicare prevederile legislaţiei privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, a normelor metodologice de aplicarea a acesteia, cât şi a legislaţiei privind organizarea şi 
funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap; 
b)  asigură informarea în probleme medico–psiho–sociale a oricărei persoane care se adresează 
serviciului; 
c) verifică şi analizează dosarul persoanei solicitante și comunică persoanei în cauză data planificată 
la care aceasta urmează a se prezenta în vederea evaluării; 
d)  efectuează evaluarea/reevaluarea complexă a adultului cu handicap, la sediul propriu sau la 
domiciliul persoanei; 
e)  întocmeşte raportul de evaluare complexă pentru fiecare persoană cu handicap evaluată; 
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f)  recomandă sau nu încadrarea, respectiv menţinerea în grad de handicap a unei persoane, precum 
şi programul individual de reabilitare şi integrare socială a acesteia; 
g) avizează planul individual de servicii al persoanei cu handicap şi îl înaintează atât persoanei în 
cauză, cât şi reprezentantului serviciului public specializat din localitatea de domiciliu sau de 
reşedinţă a persoanei cu handicap; 
h)  evaluează îndeplinirea condiţiilor necesare pentru atestare ca asistent personal profesionist, 
întocmeşte raportul de evaluare complexă şi face recomandări comisiei de evaluare a persoanelor 
adulte cu handicap; 
i)  recomandă măsurile de protecţie a adultului cu handicap, în condiţiile legii;   
j) revizuieşte programului individual de reabilitare şi integrare socială;    
k)  elaborează studii de specialitate, analize statistice, rapoarte cu privire la activitate şi situaţii 
centralizate cu beneficiarii serviciului; 
l) fundamentează şi întocmeşte proiectele de dispoziţii ale Directorului General şi proiectele de 
hotărâri promovate de D.G.A.S.P.C., în domeniul său de activitate; 
m) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legi, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliului 
Judeţean Galaţi, dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, hotărâri ale Comisiei de 
evaluare a persoanelor adulte cu handicap, dispoziţii ale Directorului General al D.G.A.S.P.C. Galaţi. 
Art.35. Serviciul de asistenţă persoane defavorizate: 
A. Compartimentul de asistenţă persoane defavorizate are următoarele atribuţii principale: 
a)  realizează managementul persoanei adulte aflată în dificultate prin evaluarea situaţiei socio- 
economice, a nevoilor şi resurselor acesteia, stabilind care este cel mai bun instrument de aplicare 
practică a serviciilor sociale orientate către nevoile individuale ale beneficiarilor;  efectuează anchete 
sociale la domiciliul beneficiarilor; 
b)  asigură furnizarea de informaţii şi orientarea către servicii adaptate nevoilor beneficiarilor,  având 
ca obiectiv refacerea şi dezvoltarea capacităţilor individuale şi a celor familiale, necesare pentru a 
depăşi cu forţe proprii situaţiile de dificultate;  
c) realizează evidenţa şi monitorizarea beneficiarilor de măsuri de asistenţă socială care beneficiază 
de  prestaţia socială în cont bancar; 
d)  verifică şi reevaluează trimestrial şi ori de câte ori este cazul, modul de îngrijire a persoanei 
adulte aflată în nevoie precum şi evoluţia persoanei cu handicap care beneficiază de servicii sociale 
acordate la domiciliu sau în comunitate, în vederea menţinerii, modificării sau revocării măsurii 
administrative stabilite 
e) depune diligenţele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform legislaţiei în vigoare;  
f) elaborează strategii de lucru, analize şi situaţii centralizate privind activitatea de asistenţă socială 
a persoanei adulte, dezvoltă parteneriate şi colaborează cu ONG-uri în vederea diversificării 
serviciilor sociale; 
g) acordă consultanţă de specialitate pentru crearea şi formarea structurilor comunitare, consultanţă 
ca formă de sprijin în activitatea de asistenţă socială; 
h) asigură furnizarea de informaţii, orientarea și sprijină beneficiarii și/sau aparținătorii acestora, în 
vederea completării documentelor privind obținerea scutirii la plata tarifului de utilizare a rețelei de 
drumuri naționale (rovinietă); 
i) monitorizează și controlează activitatea de îngrijire și protecție a adulților cu handicap grav și 
accentuat de către asistentul personal profesionist ai persoanelor cu handicap; 
j) monitorizează respectarea prevederilor legislației în vigoare privind instruirea asistenților 
personali de către autoritățile locale; 
k) analizează solicitările persoanelor cu handicap referitoare la acordarea drepturilor financiare în 
cont bancar, cu respectarea legislației speciale și întocmește documentația necesară acordării 
drepturilor conform legii; 
l) operează în baza de date specifică și întocmește corespondența cu autoritățile locale în acest sens, 
privind opțiunea persoanei cu handicap de a beneficia de asistent personal sau indemnizație de 
însoțitor; 
m) asigură respectarea dreptului la imagine şi intimitate a tânărului/persoanei adulte, prin dispoziţii 
referitoare la obţinerea şi difuzarea datelor sau informaţiilor legate de persoana adultă, în forma 
audio, video, scrisă, sau sub orice altă formă specificată în legislația în vigoare; 
n) fundamentează şi întocmeşte proiectele de dispoziţii ale Directorului General și proiectele de 
hotărâri promovate de D.G.A.S.P.C., în domeniul său de activitate; 
o) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliului 
Judeţean Galaţi, dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, hotărâri ale Comisiei de 
expertiză medicală a persoanei adulte cu handicap şi ale Comisiei pentru protecţia copilului, dispoziţii 
ale Directorului General al D.G.A.S.P.C. Galaţi. 
B. Compartimentul violenţă domestică are următoarele atribuţii principale: 
a) identifică victimele violenţei domestice la sesizarea autorităţilor locale; 
b) se autosesizează  cu privire la cazuri de victime ale violenţei domestice semnalate în presă; 
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c) efectuează anchete sociale la domiciliul victimelor violenţei domestice; 
d) asigură consilierea socială a victimelor şi a agresorilor; 
e) asigură informarea, orientarea şi acompanierea victimelor violenţei către instituţii specializate, 
altele decât D.G.A.S.P.C. Galaţi; 
f) realizează statistici trimestriale cu privire la violenţa domestică; 
g) participă la campanii naţionale cu privire la violenţa domestică; 
h) organizează campanii locale şi participă la sesiuni de informare a autorităţilor locale; 
i) sprijină funcţionarea Centrului de protecţie a victimelor violenţei domestice „Şansa” Tg. Bujor; 
j) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legi, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliului 
Judeţean Galaţi, dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, hotărâri ale Comisiei de 
expertiză medicală a persoanei adulte cu handicap şi ale Comisiei pentru protecţia copilului, dispoziţii 
ale Directorului General al D.G.A.S.P.C. Galaţi. 
Art.36. Biroul de stabilire prestaţii sociale persoane cu handicap are următoarele atribuţii 
principale: 
a)  pune în aplicare prevederile legislaţiei privind protecţia şi promovarea drepturilor  persoanelor cu 
handicap şi a normelor metodologice de aplicarea a   acesteia; 
b) asigură informarea cu privire la drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia aplicabilă 
persoanelor cu handicap, a oricărei persoane care se adresează centrului; 
c) stabileşte drepturile şi prestaţiile sociale corespunzătoare gradelor de handicap,  a diferenţelor de 
grad, restanţele şi perioadele restante, a sumelor încasate necuvenit şi a reţinerilor din cuantumul 
prestaţiilor sociale, după caz; 
d) prelucrează şi pune în plată prin sistemul informatic de evidenţă a persoanelor cu handicap, 
certificatele de handicap/deciziile emise de Comisia Superioară de Evaluare Bucureşti reprezentând 
răspunsurile la contestaţiile depuse de beneficiari şi alte documente justificative pentru stabilirea 
plătii prestaţiilor sociale (actele de identitate, dispoziţiile de curatelă, adeverinţele de şcolarizare 
internă a minorilor şi a adulţilor, certificate de deces, cereri de transfer şi sistare dosare etc.);  
e) întocmeşte dispoziţiile de plată a prestaţiilor sociale (acordare, modificare, sistare, deces, transfer, 
internare), adresele de comunicare şi le transmite odată cu certificatele de încadrare în grad de 
handicap şi anexele la acestea, prin poştă cu confirmare de primire; 
f) întocmeşte dosarele administrative (dacă persoanele cu handicap nu sunt în evidenţă) şi transmite 
adresa cu lista actelor necesare, programul individual de reabilitare şi integrare socială şi planul 
individual de servicii pentru reabilitare şi integrare socială, în vederea comunicării lor prin poştă cu 
confirmare de primire, către beneficiar; 
g) stabileşte şi completează împreună cu beneficiarul de servicii sociale, opţiunea de a beneficia de 
indemnizaţie de însoţitor sau de un asistent personal, angajat  şi îndrumă beneficiarul către primăria 
de domiciliu; 
h) stabileşte modalitatea de plată şi prelucrează prin sistemul informatic de evidenţă a persoanelor cu 
handicap documentele justificative pentru acordarea prestaţiilor sociale prin mandat poştal sau prin 
cont bancar;  
i) verifică lunar şi sistează acordarea prestaţiilor sociale prin sistemul informatic de evidenţă a 
persoanelor cu handicap, conform situaţiei deceselor şi a  extraselor din registrele de deces transmise 
de către Primăria Galaţi şi celelalte primării din judeţul Galaţi; 
j) stabileşte situaţia prestaţiilor sociale încasate necuvenit şi a persoanelor debitoare, întocmeşte şi 
comunică către Serviciul financiar-contabilitate şi analiză economică a referatelor de constituire a 
debitelor şi a actelor justificative; 
k) contactează beneficiarii de servicii sociale sau familia/reprezentanţii legali ai acestora, care au 
încasat necuvenit prestaţii sociale şi iniţiază procedura de recuperare a debitelor (solicită debitorului 
completarea angajamentului de plată şi stabileşte împreună cu acesta modalitatea de achitare a 
debitului); 
l) întocmeşte documentaţia necesară şi prelucrează în sistemul informatic al persoanelor cu 
handicap dosarele administrative ale persoanelor cu handicap ce solicită transferul din/în alte judeţe;  
m) acordă gratuitatea transportului urban şi interurban, întocmind legitimaţiile de persoană cu 
handicap şi a legitimaţiilor de transport urban conform legislaţiei aplicabile în vigoare şi eliberând 
biletele de transport AUTO/CFR; 
n) întocmeşte adeverinţe ce privesc drepturile şi prestaţiile sociale de care beneficiază persoanele cu 
handicap la solicitarea beneficiarilor de servicii sociale sau a aparţinătorilor acestora; 
o) îndrumă beneficiarii către alte instituţii ce sunt implicate în activităţi de acordare a facilităţilor 
pentru persoane cu handicap; 
p) colaborează cu Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti, 
pentru suprapunerea bazelor de date, în vederea depistării persoanelor cu handicap 
decedate/transferate în alte judeţe şi a sistării/recuperării prestaţiilor sociale încasate necuvenit; 



Monitorul Oficial al judeţului Galaţi nr. 12 din decembrie 2016 

q) colaborează cu Casa Judeţeană de Pensii Galaţi, pentru suprapunerea bazelor de date, în vederea 
depistării persoanelor cu handicap care beneficiază de indemnizaţia de însoţitor, plătită de cele două 
instituţii şi a sistării/recuperării sumelor încasate necuvenit; 
r) colaborează cu Centrul de zi pentru integrarea socio-profesională a persoanelor adulte cu 
handicap în vederea furnizării de informaţii sau beneficiari ce corespund profilului cerut pentru un 
anumit loc de muncă; 
s) colaborează cu toate instituţiile şi structurile funcţionale din cadrul D.G.A.S.P.C. Galaţi; 
ş) fundamentează şi întocmeşte proiectele de dispoziţii ale Directorului General şi proiectele de 
hotărâri promovate de D.G.A.S.P.C., în domeniul său de activitate; 
t) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legi, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliului 
Judeţean Galaţi, dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, hotărâri ale Comisiei de 
expertiză medicală a persoanei adulte cu handicap şi ale Comisiei pentru protecţia copilului, dispoziţii 
ale Directorului General al D.G.A.S.P.C. Galaţi. 
Art.37. Centrul de relaţii publice persoane cu handicap are următoarele atribuţii principale: 
a) pune în aplicare prevederile legislaţiei privind protecţia  şi promovarea drepturilor  persoanelor cu 
handicap şi a normelor metodologice de aplicarea a  acesteia; 
b) colaborează cu toate structurile funcţionale din cadrul D.G.A.S.P.C. Galaţi; 
c) asigură informarea cu privire la drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia aplicabilă 
persoanelor cu handicap, oricărei persoane care se adresează centrului; 
d) preia documentația necesara întocmirii dosarelor administrative ale persoanelor cu handicap; 
e) stabileşte şi completează împreună cu beneficiarul de servicii sociale, opţiunea pentru a beneficia 
de indemnizaţie de însoţitor sau de un asistent personal, angajat  şi îndrumă beneficiarul către 
primăria de domiciliu; 
f) acordă gratuitatea transportului urban şi interurban, întocmind legitimaţiile de persoană cu 
handicap şi a legitimaţiilor de transport urban conform legislaţiei aplicabile în vigoare şi eliberând 
biletele de transport AUTO/CFR; 
g) îndrumă beneficiarii către alte instituţii ce sunt implicate în activităţi de acordare a facilităţilor 
pentru persoanele cu handicap; 
h) preia orice fel de documentație de natura să influențeze acordarea drepturilor pentru persoanele cu 
handicap (ex.: act de identitate, adeverințe care sa ateste instituționalizări, adeverințe elev intern, 
certificate de deces); 
i) colaborează cu toate instituţiile şi structurile funcţionale din cadrul D.G.A.S.P.C. Galaţi; 
j) fundamentează şi întocmeşte proiectele de dispoziţii ale Directorului General şi proiectele de 
hotărâri promovate de D.G.A.S.P.C., în domeniul său de activitate; 
k) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legi, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliului 
Judeţean Galaţi, dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, hotărâri ale Comisiei de 
expertiză medicală a persoanei adulte cu handicap şi ale Comisiei pentru protecţia copilului, dispoziţii 
ale Directorului General al D.G.A.S.P.C. Galaţi. 
Art.38. Centrul de evaluare, diagnoză şi asistenţă psihologică adulţi are următoarele atribuţii 
principale: 
a) efectuează activităţi de psihodiagnostic şi evaluare clinică, interpretează datele obţinute şi 
elaborează recomandările  necesare; 
b) iniţiază şi efectuează activităţi de intervenţie, asistenţă şi consultanţă psihologică; 
c) identifică problemele psihologice, emoţionale sau comportamentale şi diagnostichează tulburările 
pe baza informaţiilor obţinute din interviul clinic, observaţia, anamneza şi a testelor psihologice; 
d) evaluează şi consiliază psihologic persoana de referinţă/familia substitutivă/familia naturală a 
beneficiarului cu ocazia oricărei modificări a situaţiei psihosociale sau la cererea acestuia; 
e) evaluează şi consiliază psihologic beneficiarul aflat în situaţie de risc; 
f) consiliază psihologic beneficiarii centrelor în scopul optimizării şi dezvoltării personale, periodic 
în funcţie de nevoile beneficiarului şi în acord cu prevederile legislaţiei în vigoare, la solicitarea 
familiei, a beneficiarului, managerului de caz/responsabil de caz sau cu ocazia oricărei modificări a 
situaţiei psihosociale a beneficiarului; 
g) poate însoţi motivat managerul de caz/responsabilul de caz al beneficiarului la domiciliul 
acestuia; 
h) colaborează cu echipa pluridisciplinară la realizarea şi implementarea planului individualizat de 
intervenţie/recuperare (sau altele reglementate de legislaţie sau impuse de nevoile beneficiarului); 
i) monitorizează sistematic din punct de vedere psihologic modul în care obiectivele planului 
individualizat de intervenţie/recuperare etc. au fost atinse şi intervine în modificarea lor, dacă este 
cazul; 
j) stabileşte locul, alege şi amenajează spaţiul destinat intervenţiilor specifice şi modul de 
desfăşurare a acestora, conform standardelor  de evaluare şi consiliere psihologică; 
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k) respectă confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia 
cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor de serviciu, în condiţiile legii, cu excepţia informaţiilor de interes 
public; 
l) tehnoredactează documentele de specialitate şi  le transmite  managerului de caz/responsabilului 
de caz şi/ sau altor specialişti implicaţi, în timp util; 
m) colaborează cu alte instituții şi servicii specializate pe parcursul instrumentării dosarelor aflate în 
evidenţă; 
n) face propuneri referitoare la îmbunătăţirea serviciilor oferite şi/sau adecvate nevoilor 
beneficiarilor; 
o) fundamentează şi întocmeşte proiectele de dispoziţii ale Directorului General şi proiectele de 
hotărâri promovate de D.G.A.S.P.C., în domeniul său de activitate; 
p) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legi, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliului 
Judeţean Galaţi, dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, hotărâri ale Comisiei de 
expertiză medicală a persoanei adulte cu handicap şi ale Comisiei pentru protecţia copilului, dispoziţii 
ale Directorului General al D.G.A.S.P.C. Galaţi.  
Art.39. Centrul de evaluare, diagnoză şi asistenţă psihologică copii şi familie are următoarele 
atribuţii principale: 
a) efectuează activităţi de psihodiagnostic şi evaluare clinică, interpretează datele obţinute şi 
elaborează recomandările  necesare; 
b) iniţiază şi efectuează activităţi de intervenţie, asistenţă şi consultanţă psihologică; 
c) identifică problemele psihologice, emoţionale sau comportamentale şi diagnostichează tulburările 
pe baza informaţiilor obţinute din interviul clinic, observaţia, anamneza şi a testelor psihologice;  
d) evaluează şi consiliază psihologic persoana de referinţă/familia substitutivă/familia naturală a 
beneficiarului cu privire la instituirea plasamentului, planurile individualizate de protecţie şi a 
modului de implementare a acestora sau în vederea asumării rolurilor parentale, cu scopul reintegrării 
sale familiale, la cererea managerului de caz/responsabilului sau cu ocazia oricărei modificări a 
situaţiei psihosociale sau la cererea acestuia; 
e) evaluează şi consiliază psihologic beneficiarul aflat în situaţie de risc şi pentru care s-a propus 
instituirea unei măsuri de protecţie; 
f) consiliază psihologic beneficiarii protejaţi în familii substitutive în scopul optimizării şi 
dezvoltării personale, periodic în funcţie de nevoile beneficiarului şi în acord cu prevederile legislaţiei 
în vigoare, la solicitarea familiei, a beneficiarului, managerului de caz/responsabil de caz sau cu 
ocazia oricărei modificări a situaţiei psihosociale a beneficiarului; 
g) poate însoţi motivat managerul de caz/responsabilul de caz al beneficiarului la domiciliul 
acestuia; 
h) colaborează cu echipa pluridisciplinară la realizarea şi implementarea planului individualizat de 
intervenţie/recuperare (sau altele reglementate de legislaţie sau impuse de nevoile beneficiarului); 
i) monitorizează sistematic din punct de vedere psihologic modul în care obiectivele planului 
individualizat de intervenţie/recuperare etc. au fost atinse şi intervine în modificarea lor, dacă este 
cazul; 
j) aduce la cunoștință beneficiarului, în funcţie de capacitatea sa de înţelegere şi familiei substitutive 
obiectivele planului individualizat de intervenţie/recuperare etc., precum şi a modalităţilor de 
aplicare; 
k) stabileşte locul, alege şi amenajează spaţiul destinat intervenţiilor specifice şi modul de 
desfăşurare a acestora, conform standardelor de evaluare şi consiliere psihologică; 
l) sprijină şi promovează organizarea grupurilor de sprijin/consiliere psihologică pentru familia 
biologică a beneficiarului cu potenţial delincvenţial; 
m) respectă confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia 
cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor de serviciu, în condiţiile legii, cu excepţia informaţiilor de interes 
public; 
n) tehnoredactează documentele de specialitate şi le transmite managerului de caz/responsabilului de 
caz şi/ sau altor specialişti implicaţi, în timp util; 
o) colaborează cu alte instituții şi servicii specializate pe parcursul instrumentării dosarelor aflate în 
evidenţă; 
p) face propuneri referitoare la îmbunătăţirea serviciilor oferite şi/sau adecvate nevoilor 
beneficiarilor; 
q) fundamentează şi întocmeşte proiectele de dispoziţii ale Directorului General şi proiectele de 
hotărâri promovate de D.G.A.S.P.C., în domeniul său de activitate; 
r) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legi, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliului 
Judeţean Galaţi, dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, hotărâri ale Comisiei de 
expertiză medicală a persoanei adulte cu handicap şi ale Comisiei pentru protecţia copilului, dispoziţii 
ale Directorului General al D.G.A.S.P.C. Galaţi.  
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Art.40. Centrul de servicii de tip rezidenţial şi management de caz adulţi are următoarele atribuţii 
principale: 
a) coordonează şi îndrumă metodologic activitatea desfăşurată în structurile de tip rezidenţial pentru 
persoane adulte din cadrul  D.G.A.S.P.C. Galaţi; 
b) asigură informare şi consiliere în domeniul protecţiei de tip rezidenţial persoanelor care se 
adresează serviciului; 
c) realizează preluarea şi verificarea cererilor de instituţionalizare, întocmește şi completează 
dosarele de admitere în centrele rezidenţiale; 
d) efectuează anchete sociale în vederea clarificării situaţiei beneficiarilor care solicită găzduire şi 
îngrijire; asigură identificarea nevoilor individuale ale beneficiarilor; 
e) asigură măsurile necesare pentru protecţia în regim de urgenţă a persoanelor adulte aflate în 
dificultate, prin contactarea serviciilor speciale ale consiliilor locale; 
f) supervizează respectarea drepturilor persoanelor adulte instituţionalizate; 
g)  urmăreşte modul de implementare şi respectare a standardelor de calitate în structurile de tip 
rezidenţial pentru persoane adulte din cadrul D.G.A.S.P.C. Galați;  
h) urmăreşte elaborarea planurilor de servicii pentru fiecare beneficiar, precum şi a programelor 
specifice;  
i) monitorizează trimestrial implementarea măsurilor prevăzute în Planul Individual de Intervenţie  
pentru  adultul instituţionalizat; 
j) realizează şi actualizează  baza de date cu adulţii instituţionalizaţi în structurile rezidenţiale  
pentru persoane adulte din cadrul  D.G.A.S.P.C. Galaţi; 
k) întocmeşte evidenţe şi statistici cu beneficiarii din structurile pentru persoane adulte din cadrul 
D.G.A.S.P.C. Galaţi;  
l) întocmeşte evidenţe şi statistici cu beneficiarii care au domiciliul legal pe raza judeţului Galaţi şi 
care sunt instituționalizați în centre din alte judeţe; 
m) monitorizează situaţia încheierii de convenţii în vederea decontării costului mediu lunar; 
n) urmăreşte decontarea între judeţe privind costul mediu lunar pe persoană pentru serviciile 
acordate persoanelor cu handicap asistate in centre rezidenţiale din alte judeţe şi care au domiciliul 
legal pe raza judeţului Galaţi; 
o) colaborează cu celelalte servicii din cadrul  D.G.A.S.P.C. Galaţi; 
p) colaborează cu organizaţii neguvernamentale, cu autorităţi publice locale pentru realizarea în 
comun a măsurilor de protecţie pentru persoane adulte; 
q) formulează şi comunică răspunsuri, în termenele legale, la cererile cetăţenilor şi/sau instituţiilor, 
cu privire la protecţia în regim rezidenţial a persoanelor adulte;  
r) răspunde de soluţionarea petițiilor repartizate de conducerea instituţiei; 
s) elaborează strategii de lucru, redactează periodic rapoarte de activitate, analize şi situaţii 
centralizate privind activitatea de asistenţă socială pentru persoana adultă instituţionalizată; 
ş) sprijină personalul structurilor rezidenţiale pentru persoane adulte în vederea pregătirii continue 
pentru creşterea calităţii muncii. În acest scop, efectuează instruiri periodice; 
t) fundamentează şi întocmeşte proiectele de dispoziţii ale Directorului General şi proiectele de 
hotărâri promovate de D.G.A.S.P.C., în domeniul său de activitate; 
ţ) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legi, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliului 
Judeţean Galaţi, dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, hotărâri ale Comisiei de 
expertiză medicală a persoanei adulte cu handicap şi ale Comisiei pentru protecţia copilului, dispoziţii 
ale Directorului General al D.G.A.S.P.C. Galaţi.  
 
CAPITOLUL VI – GARANTAREA ŞI RESPECTAREA DREPTULUI LA IMAGINE ŞI 
INTIMITATE AL BENEFICIARILOR DE SERVICII SOCIALE 

 
Art.41. D.G.A.S.P.C. asigură respectarea dreptului la imagine şi intimitate a copilului/tânărului/ 
persoanei adulte beneficiar de servicii sociale specializate, prin dispoziţii referitoare la obţinerea şi 
difuzarea datelor sau informaţiilor legate de copil/adult, în formă audio, video, scrisă, sau sub orice 
altă formă, după cum urmează: 
a) datele şi informaţiile de orice natură referitoare la copilului / tânărului / persoanei asupra căreia s-a 
instituit o măsură de protecţie specială nu vor fi furnizate  nici unei persoane fizice sau juridice, decât 
după obţinerea acordului prealabil scris al directorului general al D.G.A.S.P.C., cu privire la obţinerea 
şi diseminarea acestor informaţii ori date; 
b) solicitantul este obligat să informeze în scris directorul general al D.G.A.S.P.C. cu privire la scopul 
în vederea căruia solicită datele ori informaţiile, modalitățile de obţinerea a acestora, precum şi data şi 
modalitatea mediatizării acestora; 
c) accesul solicitantului în incinta serviciului ce urmează a fi vizitat se realizează numai cu acordul 
expres al directorului general al D.G.A.S.P.C. şi însoţit de reprezentantul desemnat al acesteia, 
solicitantul fiind obligat să declare pe propria răspundere că datele şi informaţiile ce urmează a fi 
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obţinute vor fi utilizate fără a aduce atingere imaginii şi dreptului la intimitate al 
copilului/tânărului/persoanei adulte beneficiar de servicii sociale specializate; 
d) luarea sau prelucrarea de imagini de orice fel referitoare la copiii pentru care s-a instituit o măsură 
de protecţie  specială se poate realiza numai cu acordul prealabil al reprezentantului  legal al copilului 
sau cu acordul persoanei adulte care face subiectul imaginii; 
e)  participarea copilului în vârstă de până la 14 ani la dezbateri publice, în cadrul unor programe 
audiovizuale, se poate face numai cu consimţământul scris al acestuia şi al părinţilor sau, după caz, al 
altui reprezentant legal; 
f) copiii nu pot fi folosiţi sau expuşi de către reprezentanţii legali sau alte persoane responsabile de 
creşterea şi îngrijirea lor, în scopul de a obţine avantaje personale sau de a influenţa deciziile 
autorităţii publice; 
g) este interzisă orice acţiune de natură să afecteze imaginea publică a copilului/tânărului/persoanei 
adulte sau dreptul acestuia la viaţa intimă, privată şi familială. 
Art.42. În cazul în care beneficiarii serviciilor sociale sunt subiecte ale emisiunilor audiovizuale, 
radiodifuziunii, va prima obligaţia respectării principiului interesului superior al acestora; 
D.G.A.S.P.C. asigură protejarea imaginii publice, viaţa intimă şi privată  a beneficiarilor, prin: 
a) interzicerea difuzării oricăror  indicii  care ar putea duce la identificarea  copilului în vârstă de până 
la vârsta  de 14 ani, în situaţia în care acesta este victimă a unei  infracţiuni privitoare la viaţa sexuală, 
este acuzat de comiterea unei infracţiuni sau a fost martor la săvârşirea acestora; 
b) în situaţia în care copilul în vârstă de până la vârsta de 14 ani este victima unor infracţiuni, altele 
decât cele prevăzute la lit. a sau a fost supus unor abuzuri fizice ori psihice, difuzarea de imagini sau 
declaraţii este posibilă numai  cu acordul scris al părinţilor, al persoanei în grija căreia se află copilul, 
sau, după caz, al reprezentantului legal al copilului; 
c) în situaţia în care copilul în vârstă de până la vârsta de 14 ani a fost supus, de către părinţi ori de 
către reprezentanţii legali, la abuzuri fizice sau psihice, difuzarea de imagini sau declaraţii este 
posibilă numai cu acordul scris al unuia dintre părinţi, care nu este autorul abuzului, al persoanei în 
grija căreia se află copilul sau, după caz,  unei autorităţi responsabile cu protecţia copilului; 
d) copilul în vârstă de până la 14 ani nu poate participa în emisiunile audiovizuale care reconstituie 
infracţiuni, abuzuri ori evenimente dramatice; 
e) copilul cu vârsta între 14 şi 16 ani, acuzat de comiterea unei infracţiuni  sau victimă a infracţiunilor 
ori abuzat fizic, psihic sau sexual, poate participa ori poate fi prezentat în programele de ştiri, în 
emisiuni de dezbateri sau reportaje audiovizuale, cu îndeplinirea cumulativă  a următoarelor condiţii: 
- existenţa prealabilă a consimţământului  acestuia; 
- existenţa prealabilă a consimţământului părinţilor, al persoanei în îngrijirea căreia se află sau al 
reprezentantului legal, în forma scrisă; 
- asistarea pe parcursul transmisiei sau al înregistrării de către părinte ori de către reprezentantul legal, 
respectiv de către avocat în cazul cercetării penale sau arestării. 
f) în cazul copilului cu vârsta între 16 şi 18 ani, acuzat de comiterea unei infracţiuni, sunt necesare 
acordul explicit al acestuia şi asistarea, de către avocat, în situaţia în care este cercetat penal, reţinut 
sau arestat; 
g) în cazul copilului cu vârsta între 16 şi 18 ani, care este victimă sau martor la comiterea unor  
infracţiuni ori care a fost abuzat  fizic, psihic sau sexual, sunt necesare: 
- acordul explicit al acestuia; 
- la solicitarea copilului, eliminarea oricăror elemente care ar putea duce la identificarea lui. 
h) difuzarea materialelor audiovizuale conţinând imagini ale beneficiarilor aflaţi la tratament în 
unităţile de asistenţă  medicală, precum şi a datelor cu caracter personal privind starea de sănătate, 
problemele de diagnostic, prognostic, tratament, circumstanţe în legătură cu boala  şi cu diverse fapte, 
inclusiv rezultatul autopsiei, este permisă numai cu acordul directorului general al D.G.A.S.P.C.; 
i) este interzisă orice referire peiorativă sau discriminatorie la originea etnică, naţionalitatea, rasa, 
religia ori la un eventual handicap al copilului/tânărului/persoanei adulte, exploatarea  aspectului fizic 
sau expunerea acestuia în ipostaze  nepotrivite vârstei; 
j) interviurile şi declaraţiile copilului trebuie luate şi difuzate cu responsabilitate şi discernământ, 
astfel încât acesta să nu fie chestionat pentru a-i fi smulse păreri asupra problemelor intime de familie 
sau pentru a-i fi cerute opinii în probleme care depăşesc puterea lui de judecată; 
k) este interzisă difuzarea de ştiri, dezbateri, anchete sau de reportaje audiovizuale privind viaţa 
privată a persoanei, fără acordul acesteia; 
l) nu poate fi dezvăluită în nici un mod identitatea persoanelor care sunt victime ale infracţiunilor 
privitoare la viaţa sexuală, prevăzut de Codului penal, constituind excepţii situaţiile în care victimele  
şi-au dat acordul scris. Persoana interesată are dreptul să solicite şi să obţină de la  D.G.A.S.P.C. 
informaţii sau date referitoare  la situaţia copiilor şi tinerilor care beneficiază de o măsură de protecţie 
specială, cu respectarea deplină a  principiului confidenţialităţii, în următoarele condiţii: 
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1. orice informaţie solicitată cu privire la situaţia unui copilului / tânărului / persoanei adulte  asupra 
căreia există instituită o măsură de protecţie  specială poate fi solicitată în scris şi trebuie să cuprindă  
următoarele elemente: 
- entitatea la care se adresează  cererea; 
- informaţia solicitată, astfel încât identificarea acesteia să fie posibilă; 
- calitatea pe care solicitantul o are în raport de informaţiile solicitate şi care îi conferă dreptul de 
acces la astfel de date; 
- scopul pentru care solicită informaţiile; 
- modalitatea de comunicare a acestora; 
- numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea unui 
răspuns. 
2. informaţiile privind copilului/tânărului/persoanei adulte asupra cărora s-a instituit o măsură de 
protecţie specială vor fi furnizate numai cu acordul scris al directorului general al D.G.A.S.P.C., cu 
respectarea prevederilor legale în materie. 
3. orice informaţii cu caracter personal privind persoanele care beneficiază de o măsură de protecţie 
specială pot face obiectul prelucrării numai cu respectarea strictă a prevederilor legislaţiei privind 
protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor 
date, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
CAPITOLUL VII – STATUTUL PERSONALULUI DIRECŢIEI GENERALE DE 
ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI GALAŢI 
 
Art.43. Atribuţiile şi responsabilităţile conducătorilor de structuri funcţionale şi ale personalului sunt 
prevăzute în fişele posturilor întocmite de către fiecare conducător pentru cei aflaţi în subordinea sa. 
Art.44. Salarizarea personalului D.G.A.S.P.C. se face conform legislaţiei în vigoare. 
Art.45. Directorul general al D.G.A.S.P.C. este numit, suspendat, sancţionat sau  eliberat din funcţie 
prin hotărâre a Consiliului Judeţean, la propunerea motivată a preşedintelui Consiliului Judeţean.  
Art.46. Personalul D.G.A.S.P.C. are obligaţia să păstreze confidenţialitatea datelor şi informaţiilor la 
care are acces în îndeplinirea obligaţiilor de serviciu şi să manifeste solicitudine şi profesionalism în 
relaţia cu persoanele aflate în nevoie şi familiile aflate în dificultate şi să soluţioneze cu maximum de 
operativitate şi competenţă profesională atribuţiile stabilite prin fişa postului.  
Art.47. Personalului D.G.A.S.P.C. îi sunt interzise, sub sancţiunile prevăzute de lege, încălcarea 
confidenţialităţii informaţiilor obţinute în exercitarea atribuţiilor de serviciu. 
Art.48. Încălcarea cu vinovăţie, de către salariaţi a îndatoritor de serviciu atrage răspunderea 
disciplinară, contravenţională, civilă sau penală, după caz. 

    
CAPITOLUL  VIII – DISPOZIŢII FINALE 

 
Art.49. Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării prin hotărâre a Consiliului Judeţean 
Galaţi.   
Art.50. (1) În vederea asigurării unui circuit corespunzător al documentelor, în cadrul D.G.A.S.P.C. 
Galaţi există un registru general de intrare-ieşire ce cuprind toate documentele intrate și respectiv 
ieșite din instituție a solicitanților; 
(2) Personalul cu atribuţii în materia circuitului documentelor: 
a) primeşte, înregistrează corespondenţa adresată D.G.A.S.P.C. Galați şi o prezintă directorului 
general, pentru a dispune, prin rezoluţie, structura funcţională şi/sau persoana care va soluţiona şi va 
redacta răspunsul; 
b) transmite  corespondența către structurile funcţionale; 
c) expediază corespondenţa adresată de D.G.A.S.P.C. Galați, către  autorităţile şi instituţiile publice, 
organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, mass-media, regii autonome şi unităţile subordonate 
etc.; 
d) organizează evidenţa documentelor primite, întocmite şi transmise structurilor funcţionale;  
e)  asigură o evidenţă corectă, exactă şi în timp real a tuturor documentelor intrate şi/sau ieşite  în 
scopul regăsirea informaţiei în mod facil şi eficient;  
(3) Reguli detaliate privind categoriile de documente utilizate în cadrul D.G.A.S.P.C. Galaţi pentru 
realizarea activităţii specifice şi circuitul acestora se stabilesc prin regulamentul intern.  
Art. 51. Activităţile necuprinse în Regulamentul de organizare şi funcţionare vor fi date în 
competenţă structurilor funcţionale ale D.G.A.S.P.C. prin dispoziţie a directorului general până la 
modificarea corespunzătoare a prezentului document. 
Art.52. (1) Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare cuprinde atribuţiile structurilor 
D.G.A.S.P.C. Galaţi, fără a detalia procesele prin care atribuţiile sunt duse la îndeplinire. 
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(2) Atribuţiile centrelor din structura D.G.A.S.P.C. (metodologiile de organizare şi funcţionare, 
regulamente de organizare şi funcţionare etc.) se aprobă şi modifică prin hotărâre a Consiliului 
Judeţean Galaţi sau  dispoziţie a directorului general, în baza reglementărilor legale specifice.  
Art.53. Prezentul Regulament se va comunica conducătorilor structurilor funcţionale din cadrul 
D.G.A.S.P.C. Galaţi care vor asigura informarea personalului din subordine cu privire  la conţinutul 
acestuia. 
Art.54. Regulamentul de organizare şi funcţionare al D.G.A.S.P.C. Galaţi se modifică atunci când se 
modifică structura organizatorică a instituţiei sau legislaţia şi ori de câte ori conducerea D.G.A.S.P.C. 
sau a Consiliului Judeţean Galaţi consideră necesar. 
 

HOTĂRÂREA NR. 230 

din 21 decembrie 2016 
 

privind: aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Judeţean Galaţi, Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi şi Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi pentru anul 2017   

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 7.837/14.12.2016             

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor şi al Serviciului de management 
al resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului 
Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere adresa nr. 287/13.12.2016 a Sindicatului Independent – Consiliul Judeţului 
Galaţi, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 9415/13.12.2016; 
 Având în vedere adresa nr. 3765/18.10.2016 a Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor 
Galaţi, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 7837/18.10.2016; 
 Având în vedere adresa nr. 46838/21.10.2016 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 7837/1/24.10.2016; 
 Având în vedere Adresa Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 59216/2016, 
înregistrată la Consiliului Judeţean Galaţi nr. 7837/12.12.2016;  
 Având în vedere prevederile art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată, cu modificările şi completările ulteriore; 

Având în vedere prevederile art. 10–13 din Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici nr.7660/2006 privind aprobarea instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de 
ocupare a funcţiilor publice; 
 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi, Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi şi Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi pentru anul 2017, conform anexelor nr. 1, 2 şi 3 care 
fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi şi 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi. 

 
P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului, 
                     Paul Puşcaş                                                                              Publicată astăzi, 22 decembrie 2016 
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ANEXA NR. 1 
PLANUL DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL  

CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI  PENTRU ANUL 2017 
 

Funcţia publică 

Nr. 
maxim de 

funcţii 
publice 

Nr. de 
funcţii 
publice 
ocupate 

Nr. de 
funcţii 
publice 
vacante 

Nr. maxim de 
funcţii 

publice care 
vor fi  

înfiinţate 

Nr. maxim de 
funcţii publice 

supuse 
reorganizării 

Nr. maxim de 
funcţii 
publice 

rezervate 
promovării 

Nr. maxim 
de funcţii 
publice 

rezervate 
promovării 

rapide 

Nr. maxim 
de funcţii 

publice care 
vor fi 

ocupate 
prin 

recrutare 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 
secretar al judeţului 1 1             
director executiv în cadrul aparatului de 
specialitate al autorităţilor administraţiei 
publice locale 

3 3       

director executiv adjunct din cadrul 
aparatului de specialitate al autorităţilor 
administraţiei publice locale 

4 3 1     1 

şef serviciu 8 4 4      4 
şef birou         
funcţii publice de conducere specifice - 
arhitect şef 

1 1       

Total funcţionari publici de conducere 17 12 5     5 
auditor clasa I grad profesional asistent 3 1 2     2 
auditor clasa I grad profesional principal 1  1     1 
auditor clasa I grad profesional superior 2 2       
consilier juridic clasa I grad profesional 
debutant 

1  1     1 

consilier juridic clasa I grad profesional 
asistent 

        

consilier juridic clasa I grad profesional 
principal 

        

consilier juridic clasa I grad profesional 
superior 

5 5       

consilier clasa I grad profesional debutant 6  6  2   6 
consilier clasa I grad profesional asistent 10 5 5 2 1 2  5 
consilier clasa I grad profesional 
principal 

7 6 1 1 1 1  1 

consilier clasa I grad profesional superior 71 67 4 1  1  4 
Total funcţii publice clasa I 106 86 20 4 4 4  20 
referent de specialitate clasa II gradul 
profesional debutant 

        

referent de specialitate clasa II gradul         
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profesional asistent 
referent de specialitate clasa II gradul 
profesional principal 

        

referent de specialitate clasa II gradul 
profesional superior 

        

Total funcţii publice clasa II         
referent clasa III grad profesional 
debutant 

        

referent clasa III grad profesional asistent         
referent clasa III grad profesional 
principal 

        

referent clasa III grad profesional 
superior 

2 2       

Total funcţii publice clasa III 2 2       
         
Total funcţii publice execuţie 108 88 20 4 4 4  20 
Total funcţii publice 125 100 25 4 4 4  25 

 

ANEXA NR. 2 

PLANUL DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE DIN CADRUL 

DIRECŢIEI JUDEŢENE DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR GALAŢI, PENTRU ANUL 2017 
 

Funcţia publică       

Nr. maxim 

de funcţii 

publice 

Nr. de 

funcţii 

publice 

ocupate 

Nr. de 

funcţii 

publice 

vacante 

Nr. 

maxim de 

funcţii 

publice 

care vor 

fi 

înfiinţate 

Nr. maxim de 

funcţii 

publice 

supuse 

reorganizării 

Nr. maxim 

de funcţii 

publice 

rezervate 

pentru 

promovare  

Nr. maxim 

de funcţii 

publice 

rezervate 

promovării 

rapide 

Nr. maxim 

de funcţii 

publice 

care vor fi 

ocupate 

prin 

recrutare 

director executiv din cadrul instituţiilor 
publice subordonate 

1 1       

director executiv adjunct din cadrul 
instituţiilor publice subordonate 

1  1      

şef serviciu 1 1       
şef birou 1 1       

Total funcţii publice de conducere 4 3 1      

consilier juridic clasa I grad profesional 
principal   

2  2      

consilier juridic clasa I grad profesional 
superior  

1 1       

consilier clasa I grad profesional principal 2 1 1      

consilier clasa I grad profesional superior 3 3         
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inspector clasa I grad profesional asistent 6 5 1  1    

inspector clasa I grad profesional principal  4 3 1 1 1 1   

inspector clasa I grad profesional superior   6 5 1 1  1   

Total funcţii publice clasa I 24 18 6 2 2 2   

referent, clasa III, grad profesional principal 1  1      

referent, clasa III, grad profesional superior 7 4 3     1 

Total funcţii publice clasa III 8 4 4     1 

Total funcţii publice de execuţie 32 22 10 2 2 2  1 

Total funcţii publice 36 25 11 2 2 2  1 

 

ANEXA NR. 3 

PLANUL DE OCUPARE AL FUNCŢIILOR PUBLICE PENTRU  

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI GALAŢI PENTRU ANUL 2017 

 

Funcţia publică 

Nr. maxim 

de funcţii 

publice 

Nr. de 

funcţii 

publice 

ocupate 

Nr. de 

funcţii 

publice 

vacante 

Nr. maxim 

de funcţii 

publice 

care 

vor fi 

înfiinţate 

Nr. maxim 

de funcţii publice 

supuse 

reorganizării 

Nr. maxim 

de funcţii 

publice 

rezervate 

promovării 

Nr. maxim 

de funcţii 

publice 

rezervate 

promovării 

rapide 

Nr. maxim de 

funcţii publice 

care vor fi 

ocupate prin 

recrutare 

director general din cadrul instituţiilor 
publice subordonate 

1 1     
  

director general adjunct in cadrul 
instituţiilor publice subordonate 

2 2     
  

sef serviciu 12 12       

sef birou 3 3       

Total categoria funcţionari publici de 
conducere 

18 18     
  

consilier juridic clasa I grad profesional 
debutant 

      
  

consilier juridic clasa I grad profesional 
asistent 

      
  

consilier juridic clasa I grad profesional 
principal 

2 2   2  
  

consilier juridic clasa I grad profesional 
superior 

2 2  2  2 
  

consilier clasa I grad profesional debutant         
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consilier clasa I grad profesional asistent 15 14 1  11   1 

consilier clasa I grad profesional principal 35 34 1 11 30 11  1 

consilier clasa I grad profesional superior 75 74 1 30  30  1 

Total funcţii publice clasa I 129 126 3 43 43 43  3 

referent de specialitate clasa II grad profesional debutant        

referent de specialitate clasa II grad profesional asistent        

referent de specialitate clasa II grad profesional 
principal 

       

referent de specialitate clasa II grad 
profesional superior 

1 1       

Total funcţii publice clasa II 1 1       

referent clasa III grad profesional debutant         

referent clasa III grad profesional asistent         

referent clasa III grad profesional principal 1 1   1    

referent clasa III grad profesional superior 4 4  1  1   

Total funcţii publice clasa III 5 5  1 1 1   

Total funcţii publice execuţie 135 132 3 44 44 44  3 

Total funcţii publice 153 150 3 44 44 44  3 
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HOTĂRÂREA NR. 231 

din 21 decembrie 2016 
 

privind: completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Public Judeţean 
de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi  

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 9.209/14.12.2016             

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor de specialitate şi al Serviciului de 
management al resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii, din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere adresa nr. 2795/28.11.2016 a Serviciului Public Judeţean de Administrare a 
Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 
8643/28.11.2016; 

Având în vedere adresa nr. 2799/28.11.2016 a Serviciului Public Judeţean de Administrare a 
Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 
9209/28.11.2016; 
 Având în vedere rapoartele de avizare  ale Comisiilor de specialitate nr. 3 şi 5 ale Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2)  lit. b) Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes 
local, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1)  lit. a, d), alin. (2) lit. c) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se completează Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului Public 
Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi după cum urmează:  

I. La art. 10 alin. (1) după pct. 37 se introduc două noi puncte care vor avea următorul 
cuprins:  

38. Realizează activităţi de montare şi demontare parazăpezi pe drumurile judeţene din judeţul 
Galaţi, în zonele cu pericol ridicat de înzăpezire, zone care vor fi comunicate ulterior; 

39. Realizează activităţi de curăţare şi reparare jgheaburi şi uluce la imobilele aflate în 
domeniul public al judeţului Galaţi. 

II. La art. 27 după pct. 25 se introduc două noi puncte care vor avea următorul cuprins:  
26. Realizează activităţi de montare şi demontare parazăpezi pe drumurile judeţene din judeţul 

Galaţi, în zonele cu pericol ridicat de înzăpezire, zone care vor fi comunicate ulterior; 
27. Realizează activităţi de curăţare şi reparare jgheaburi şi uluce la imobilele aflate în 

domeniul public al judeţului Galaţi. 
 

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător  
Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 47/30.03.2016 privind aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat 
al Judeţului Galaţi. 

 

 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Public Judeţean de Administrare a 
Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi, care răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei 
hotărâri. 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş 

Publicată astăzi, 22 decembrie 2016 
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HOTĂRÂREA NR. 232 

din 21 decembrie 2016 
 

privind: rectificarea bugetului local al judeţului Galaţi pe anul 2016  

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 9.721/16.12.2016             

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1–6 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015 şi ale Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 86/2016 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2016; 

Având în vedere adresa Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice – Galaţi cu nr. GLR_TRZ – 
121297/07.12.2016, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 9486/08.12.2016; 

Având în vedere adresa Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice cu 
nr. 32484/08.12.2016; 

Având în vedere adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi cu nr. 
54943/14.12.2016, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 9611/14.12.2016; 

Având în vedere adresa nr. 3054/14.12.2016 a Şcolii Gimnaziale Speciale „Emil Gârleanu” Galaţi, 
înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 9641/14.12.2016; 

Având în vedere adresa nr. 2632/14.12.2016 a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională 
Galaţi, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 9642/14.12.2016; 

Având în vedere adresele nr. 28360 şi 28361/14.12.2016 ale Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. 
Apostol Andrei” Galaţi, înregistrate la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 9627 şi 9628/14.12.2016; 

Având în vedere adresa nr. 9116/13.12.2016 a Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuv. 
Parascheva” Galaţi, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 9612/14.12.2016; 

Având în vedere adresa nr. 14686/14.12.2016 a Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi, înregistrată la 
Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 9613/14.12.2016; 

Având în vedere adresa nr. 4727/15.12.2016 a Bibliotecii „V.A. Urechia” Galaţi, înregistrată la 
Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 9659/15.12.2016; 

Având în vedere adresa nr. 628/14.12.2016 a Muzeului de Artă Vizuală Galaţi, înregistrată la Consiliul 
Judeţean Galaţi cu nr. 9657/15.12.2016; 

Având în vedere adresa nr. 1446/14.12.2016 a Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi, înregistrată 
la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 9660/15.12.2016; 

Având în vedere adresa nr. 1125/14.12.2016 a Unităţii Medico Sociale Găneşti, înregistrată la 
Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 9643/14.12.2016; 

Având în vedere prevederile art. 19 şi 49 alin. (5) ale Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. (b), alin. (3) lit. a), art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi pe anul 2016 şi estimările pe anii 2017 
– 2019, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 
 

Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial 
din venituri proprii pe anul 2016 şi estimările pe anii 2017 – 2019, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

 

 Art.3. Se aprobă programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare pentru anul 
2016 şi estimările pentru anii 2017 – 2019, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre. 
 

Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi şi va 
răspunde de punerea în aplicare a acesteia Direcţia de Economie şi Finanţe din cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Judeţean Galaţi. 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş 

Publicată astăzi, 22 decembrie 2016 



Monitorul Oficial al judeţului Galaţi nr. 12 din decembrie 2016 
 

ANEXA NR. 1 

 

BUGETUL LOCAL AL JUDEŢULUI GALAŢI PE ANUL 2016  

ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2017 – 2019 

 

      
- mii lei - 

 

 COD 

BUGET  2016 ESTIMĂRI 

DENUMIRE INDICATORI TOTAL 

Din care 
credite 

bug. 

destinate 
stingerii 

plăţilor 

restante 

2017 2018 2019 

 
1 2 3 4 5 6 7 

TOTAL VENITURI 0001 229.830,10 0,00 203.488,00 207.973,00 213.126,00 

VENITURI PROPRII 4990 73.749,00 0,00 76.580,00 79.863,00 83.806,00 

   I.VENITURI CURENTE 0002 161.852,25 0,00 154.320,00 158.805,00 163.958,00 

A. VENITURI FISCALE 0003 160.791,00 0,00 153.969,00 158.241,00 163.388,00 

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI 

CASTIGURI DIN CAPITAL 
0004 71.442,00 0,00 74.979,00 77.994,00 81.881,00 

A 1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI 

CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE 

FIZICE 

0006 71.442,00 0,00 74.979,00 77.994,00 81.881,00 

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 0402 71.442,00 0,00 74.979,00 77.994,00 81.881,00 

Cote defalcate din impozitul pe venit 040201 48.540,00 0,00 50.943,00 52.991,00 55.632,00 

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe 
venit pentru echilibrarea bugetelor locale 

040204 22.902,00 0,00 24.036,00 25.003,00 26.249,00 

A 4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI 

SERVICII  
0010 89.349,00 0,00 78.990,00 80.247,00 81.507,00 

Sume defalcate din TVA 1102 88.099,00 0,00 77.740,00 78.942,00 80.152,00 

 Sume defalcate din TVA pt. finantarea 

chelt.descentralizate la nivelul judetelor 
110201 67.333,00 0,00 60.611,00 61.385,00 62.191,00 

    - Servicii comunitare de evidenta a persoanelor   1.190,00 0,00 1.190,00 1.190,00 1.190,00 

    - Invatamant primar si gimnazial   11.084,00 0,00 11.084,00 11.084,00 11.084,00 

     -Invatamant special + C.J.R.A.E.    17.481,00 0,00 16.672,00 17.441,00 18.242,00 

     -Drepturile copiilor cu CES integraţi în 

învăţământul de masă 
  1.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

     -Culte religioase   7.281,00 0,00 6.908,00 6.913,00 6.918,00 

    - Sustinerea programului  de fructe in scoli   1.840,00 0,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 

     -Sustinerea sistemului de protectie a copilului   19.167,00 0,00 16.902,00 16.902,00 16.902,00 

     -Centre de asistenta sociala a persoanelor cu 

handicap 
  7.570,00 0,00 6.675,00 6.675,00 6.675,00 

 Sume defalcate din TVA pt. echilibrarea bugetelor 
locale 

110206 20.766,00 0,00 17.129,00 17.557,00 17.961,00 

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii 

bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 
1602 1.250,00 0,00 1.250,00 1.305,00 1.355,00 

     -Impozit pe mijloacele de transport 160202 1.000,00 0,00 1.000,00 1.050,00 1.100,00 

     -Taxe si tarife pt.elib.de licente si autorizatii de 
functionare 

160203 250,00 0,00 250,00 255,00 255,00 

C. VENITURI NEFISCALE 0012 1.061,25 0,00 351,00 564,00 570,00 

C 1. VENITURI DIN PROPRIETATE 0013 400,00 0,00 200,00 408,00 414,00 

Venituri din proprietate 3002 400,00 0,00 200,00 408,00 414,00 

     -Venituri din concesiuni si inchirieri 300205 400,00 0,00 200,00 408,00 414,00 

C 2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 0014 661,25 0,00 151,00 156,00 156,00 

Venituri din prestari de servicii si alte activitati 3302 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 

     -Contributia lunara a parintilor pt. intretinerea 

copiilor in unitatile de protectie sociala 
330227 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 

Diverse venituri 3602 656,00 0,00 150,00 155,00 155,00 

     -Sume provenite din finantarea anilor 

precedenti 
36.02.32 429,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sume provenite din finantarea anilor precedenti 

SF 
36.02.32.03 429,00         

     -Alte venituri 360250 227,00 0,00 150,00 155,00 155,00 

Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3702 4,25 0,00 0,00 0,00 0,00 

Donatii si sponsorizari 370201 4,25 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.Biblioteca "V.A.Urechia"   4,25 0,00 0,00 0,00 0,00 

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru 

finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local 
370203 -1.499,00 0,00 -16.874,00 -16.561,00 -17.813,00 

Varsaminte din sectiunea de functionare 370204 1.499,00 0,00 16.874,00 16.561,00 17.813,00 

IV.SUBVENTII  0017 66.999,27 0,00 49.168,00 49.168,00 49.168,00 

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE  
0018 66.999,27 0,00 49.168,00 49.168,00 49.168,00 

Subventii de la bugetul de stat 4202 66.999,27 0,00 49.168,00 49.168,00 49.168,00 
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     -Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu 

handicap 
420221 54.451,00 0,00 46.953,00 46.953,00 46.953,00 

     -Subventii primite din Fondul de Interventie 420228 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

     -Subventii din bugetul de stat pentru finantarea 

unitatilor de asistenta medico-sociale 
420235 1.450,00 0,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 

     -Subventii din bugetul de stat pentru finantarea 

camerelor agricole 
420244 765,00 0,00 765,00 765,00 765,00 

Finantarea Programului National de Dezvoltare 

Locala 
420265 10.312,27 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 4502 978,58 0,00 0,00 0,00 0,00 

     -Fondul European de Dezvoltare Regionala 450201 978,58 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sume primite in contul platilor efectuate in anii 
anteriori 

45020102 978,58 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL CHELTUIELI 4902 260.217,10 0,00 203.488,00 207.973,00 213.126,00 

Total titluri   260.217,10 0,00 203.488,00 207.973,00 213.126,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 229.849,25 0,00 192.958,00 197.866,00 201.872,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 57.375,00 0,00 53.667,00 55.085,00 56.489,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 28.155,95 0,00 16.708,00 16.433,00 16.445,00 

Titlul V Fonduri de rezerva 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor 

locale 
5004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 42.964,30 0,00 32.942,00 33.457,00 33.797,00 

    Transferuri curente 51.01 32.002,30 0,00 27.415,00 27.820,00 28.055,00 

           Transferuri catre institutii publice 51.01.01 20.108,00 0,00 15.940,00 16.260,00 16.380,00 

           Transferuri din bugetele consiliilor locale si 

judetene pentru acordarea unor ajutoare catre 
unitatile adm.-terit. In situatii de e0trema dificultate 

51.01.24 620,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transferuri din bugetele locale pentru finantarea 

unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale 
51.01.39 5.035,00 0,00 5.450,00 5.950,00 6.050,00 

           Transferuri din bugetele locale pentru 
finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii 

51.01.46 3.754,00 0,00 3.760,00 3.345,00 3.360,00 

           Transferuri din bugetele locale pt.finantarea 

camerelor agricole 
51.01.49 765,00 0,00 765,00 765,00 765,00 

           Transferuri de la bugetul judetului catre 
bugetele locale pentru plata drepturilor de care 

beneficiaza copii cu CES integrati in invatamantul de 

masa 

51.01.64 1.720,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

    Transferuri de capital 51.02 10.962,00 0,00 5.527,00 5.637,00 5.742,00 

           Transferuri din bugetele locale pentru 

finantarea cheltuielilor de capital din domeniul 

sanatatii 

51.02.28 9.018,00 0,00 3.600,00 3.610,00 3.615,00 

           Alte transferuri de capital catre instututii 

publice 
51.02.29 1.944,00 0,00 1.927,00 2.027,00 2.127,00 

Titlul VII Alte transferuri 55 22.430,00 0,00 21.900,00 25.150,00 27.400,00 

    A.Transferuri interne 55.01 22.325,00 0,00 21.800,00 25.000,00 27.200,00 

           Programe de dezvoltare 55.01.13 365,00 0,00 500,00 600,00 700,00 

           Alte transferuri curente interne 55.01.18 20.478,00 0,00 20.000,00 23.000,00 25.000,00 

           Transferuri din bugetul local catre asociatiile 

de dezv. intercomunitara 
55.01.42 1.482,00 0,00 1.300,00 1.400,00 1.500,00 

    B.Transferuri curente in strainatate (catre 
organizatii internationale) 

55.02 105,00 0,00 100,00 150,00 200,00 

           Contributii si cotizatii la organisme 

internationale 
55.02.01 105,00 0,00 100,00 150,00 200,00 

Titlul IX Asistenta Sociala 57 69.714,00 0,00 59.727,00 59.727,00 59.727,00 

    Ajutoare sociale 57.02 69.714,00 0,00 59.727,00 59.727,00 59.727,00 

           Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 54.265,00 0,00 45.253,00 45.253,00 45.253,00 

           Ajutoare sociale in natura 57.02.02 15.449,00 0,00 14.474,00 14.474,00 14.474,00 

Titlul X Alte cheltuieli 59 9.210,00 0,00 8.014,00 8.014,00 8.014,00 

Burse 59.01 30,00 0,00 14,00 14,00 14,00 

Contributii la salarizarea personalului neclerical  59.15 9.180,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 30.367,85 0,00 10.530,00 10.107,00 11.254,00 

Titlul XII Active nefinanciare 71 30.367,85 0,00 10.530,00 10.107,00 11.254,00 

    Active fixe 71.01 30.367,85 0,00 10.530,00 10.107,00 11.254,00 

           Constructii 71.01.01 19.264,85 0,00 5.721,00 6.646,00 7.591,00 

           Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 897,00 0,00 315,00 315,00 315,00 

           Alte active fixe  71.01.30 10.206,00 0,00 4.494,00 3.146,00 3.348,00 

I.AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI externe 5102 27.489,00 0,00 14.576,00 14.702,00 14.869,00 

Autoritati executive 51020103 27.489,00 0,00 14.576,00 14.702,00 14.869,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 18.964,00 0,00 12.476,00 12.602,00 12.769,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 6.472,00 0,00 7.676,00 7.752,00 7.869,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 11.871,70 0,00 4.800,00 4.850,00 4.900,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 620,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

           Transferuri curente 51.01 620,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

           Transferuri din bugetele consiliilor locale si 

judetene pentru acordarea unor ajutoare catre 

unitatile adm.-terit. In situatii de extrema dificultate 

51.01.24 620,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 8.525,00 0,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 
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Titlul XII Active nefinanciare 71 8.525,00 0,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 

    Active fixe 71.01 8.525,00 0,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 

           Constructii 71.01.01 3.067,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

           Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 439,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

           Alte active fixe  71.01.30 5.019,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

II.ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 5402 5.635,00 0,00 3.712,00 3.712,00 3.712,00 

Total titluri   5.635,00 0,00 3.712,00 3.712,00 3.712,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 5.635,00 0,00 3.712,00 3.712,00 3.712,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titlul V Fonduri de rezerva 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor 

locale 
5004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 5.605,00 0,00 3.712,00 3.712,00 3.712,00 

    Transferuri curente 51.01 4.683,00 0,00 3.190,00 3.190,00 3.190,00 

           Transferuri catre institutii publice 51.01.01 4.683,00 0,00 3.190,00 3.190,00 3.190,00 

    Transferuri de capital 51.02 922,00 0,00 522,00 522,00 522,00 

           Alte transferuri de capital catre instututii 

publice 
51.02.29 922,00 0,00 522,00 522,00 522,00 

Fond de rezerva bugetara la dispozitia 

autoritatilor locale 
540205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titlul V Fonduri de rezerva 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor 

locale 
5004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Servicii publice comunitare de evidenta a 

persoanelor 
540210 1.212,00 0,00 1.212,00 1.212,00 1.212,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 1.212,00 0,00 1.212,00 1.212,00 1.212,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 1.212,00 0,00 1.212,00 1.212,00 1.212,00 

    Transferuri curente 51.01 1.190,00 0,00 1.190,00 1.190,00 1.190,00 

           Transferuri catre institutii publice 51.01.01 1.190,00 0,00 1.190,00 1.190,00 1.190,00 

    Transferuri de capital 51.02 22,00 0,00 22,00 22,00 22,00 

           Alte transferuri de capital catre instututii 

publice 
51.02.29 22,00 0,00 22,00 22,00 22,00 

Alte servicii publice generale 54025001 4.393,00 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 4.393,00 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 4.393,00 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 

    Transferuri curente 51.01 3.493,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

           Transferuri catre institutii publice 51.01.01 3.493,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

    Transferuri de capital 51.02 900,00 0,00 500,00 500,00 500,00 

           Alte transferuri de capital catre institutii 

publice 
51.02.29 900,00 0,00 500,00 500,00 500,00 

Alte servicii publice generale (Alegeri) 54025002 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IV.APARARE 6002 300,00 0,00 300,00 350,00 350,00 

Aparare nationala 600202 300,00 0,00 300,00 350,00 350,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 300,00 0,00 300,00 350,00 350,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 300,00 0,00 300,00 350,00 350,00 

V.ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA 

NATIONALA 
6102 555,00 0,00 500,00 550,00 550,00 

Protectie civila si protectia contra incendiilor 610205 555,00 0,00 500,00 550,00 550,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 300,00 0,00 300,00 350,00 350,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 300,00 0,00 300,00 350,00 350,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 255,00 0,00 200,00 200,00 200,00 

Titlul XII Active nefinanciare 71 255,00 0,00 200,00 200,00 200,00 

    Active fixe 71.01 255,00 0,00 200,00 200,00 200,00 

           Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 220,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

           Alte active fixe  71.01.30 35,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

VI.INVATAMANT 6502 34.659,00 0,00 31.317,00 31.754,00 32.313,00 

Total titluri   34.659,00 0,00 31.317,00 31.754,00 32.313,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 34.171,00 0,00 31.132,00 31.569,00 32.128,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 15.805,00 0,00 14.233,00 14.945,00 15.692,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 3.666,00 0,00 3.108,00 2.833,00 2.645,00 

Tiltul VI Transferuri intre unitati ale administratiei 

publice 
51 1.720,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

    Transferuri curente 51.01 1.720,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

           Transferuri de la bugetul judetului catre 

bugetele locale pentru plata drepturilor de care 

beneficiaza copii cu CES integrati in invatamantul de 
masa 

51.01.64 1.720,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

Titlul IX Asistenta Sociala 57 12.950,00 0,00 12.277,00 12.277,00 12.277,00 

    Ajutoare sociale 5702 12.950,00 0,00 12.277,00 12.277,00 12.277,00 

           Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 12,00 0,00 3,00 3,00 3,00 

           Ajutoare sociale in natura 57.02.02 12.938,00 0,00 12.274,00 12.274,00 12.274,00 

Titlul X Alte cheltuieli 59 30,00 0,00 14,00 14,00 14,00 

   Burse 59.01 30,00 0,00 14,00 14,00 14,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 488,00 0,00 185,00 185,00 185,00 

Titlul XII Active nefinanciare 71 488,00 0,00 185,00 185,00 185,00 
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    Active fixe 71.01 488,00 0,00 185,00 185,00 185,00 

           Constructii 71.01.01 243,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

           Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 118,00 0,00 15,00 15,00 15,00 

           Alte active fixe  71.01.30 127,00 0,00 70,00 70,00 70,00 

Invatamant prescolar si primar 650203 7.765,00 0,00 7.406,00 7.406,00 7.406,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 7.765,00 0,00 7.406,00 7.406,00 7.406,00 

Titlul IX Asistenta Sociala 57 7.765,00 0,00 7.406,00 7.406,00 7.406,00 

    Ajutoare sociale 5702 7.765,00 0,00 7.406,00 7.406,00 7.406,00 

           Ajutoare sociale in natura 57.02.02 7.765,00 0,00 7.406,00 7.406,00 7.406,00 

       Invatamant prescolar 65020301 1.811,00 0,00 1.811,00 1.811,00 1.811,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 1.811,00 0,00 1.811,00 1.811,00 1.811,00 

Titlul IX Asistenta Sociala 57 1.811,00 0,00 1.811,00 1.811,00 1.811,00 

    Ajutoare sociale 5702 1.811,00 0,00 1.811,00 1.811,00 1.811,00 

           Ajutoare sociale in natura 57.02.02 1.811,00 0,00 1.811,00 1.811,00 1.811,00 

       Invatamant primar 65020302 5.954,00 0,00 5.595,00 5.595,00 5.595,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 5.954,00 0,00 5.595,00 5.595,00 5.595,00 

Titlul IX Asistenta Sociala 57 5.954,00 0,00 5.595,00 5.595,00 5.595,00 

    Ajutoare sociale 5702 5.954,00 0,00 5.595,00 5.595,00 5.595,00 

           Ajutoare sociale in natura 57.02.02 5.954,00 0,00 5.595,00 5.595,00 5.595,00 

Invatamant secundar 650204 5.159,00 0,00 4.858,00 4.858,00 4.858,00 

      Invatamant secundar inferior 65020401 5.159,00 0,00 4.858,00 4.858,00 4.858,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 5.159,00 0,00 4.858,00 4.858,00 4.858,00 

Titlul IX Asistenta Sociala 57 5.159,00 0,00 4.858,00 4.858,00 4.858,00 

    Ajutoare sociale 5702 5.159,00 0,00 4.858,00 4.858,00 4.858,00 

           Ajutoare sociale in natura 57.02.02 5.159,00 0,00 4.858,00 4.858,00 4.858,00 

Invatamant nedefinibil prin nivel 650207 21.674,00 0,00 18.992,00 19.429,00 19.988,00 

      Invatamant special 65020704 21.674,00 0,00 18.992,00 19.429,00 19.988,00 

Total titluri   21.674,00 0,00 18.992,00 19.429,00 19.988,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 21.186,00 0,00 18.807,00 19.244,00 19.803,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 15.805,00 0,00 14.233,00 14.945,00 15.692,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 3.605,00 0,00 3.047,00 2.772,00 2.584,00 

Tiltul VI Transferuri intre unitati ale administratiei 
publice 

51 1.720,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

    Transferuri curente 51.01 1.720,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

           Transferuri de la bugetul judetului catre 

bugetele locale pentru plata drepturilor de care 
beneficiaza copii cu CES integrati in invatamantul de 

masa 

51.01.64 1.720,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

Titlul IX Asistenta Sociala 57 26,00 0,00 13,00 13,00 13,00 

    Ajutoare sociale 5702 26,00 0,00 13,00 13,00 13,00 

           Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 12,00 0,00 3,00 3,00 3,00 

           Ajutoare sociale in natura 57.02.02 14,00 0,00 10,00 10,00 10,00 

Titlul X Alte cheltuieli 59 30,00 0,00 14,00 14,00 14,00 

   Burse 59.01 30,00 0,00 14,00 14,00 14,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 488,00 0,00 185,00 185,00 185,00 

Titlul XII Active nefinanciare 71 488,00 0,00 185,00 185,00 185,00 

    Active fixe 71.01 488,00 0,00 185,00 185,00 185,00 

           Constructii 71.01.01 243,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

           Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 118,00 0,00 15,00 15,00 15,00 

           Alte active fixe  71.01.30 127,00 0,00 70,00 70,00 70,00 

2.Scoala Gimnaziala Speciala "Emil Garleanu"   4.884,00 0,00 3.745,00 3.785,00 3.831,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 4.884,00 0,00 3.745,00 3.785,00 3.831,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 3.821,00 0,00 3.030,00 3.060,00 3.106,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 1.035,00 0,00 700,00 710,00 710,00 

Titlul IX Asistenta Sociala 57 26,00 0,00 13,00 13,00 13,00 

    Ajutoare sociale 57,02 26,00 0,00 13,00 13,00 13,00 

           Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 12,00 0,00 3,00 3,00 3,00 

           Ajutoare sociale in natura 57.02.02 14,00 0,00 10,00 10,00 10,00 

Titlul X Alte cheltuieli 59 2,00 0,00 2,00 2,00 2,00 

   Burse 59.01 2,00 0,00 2,00 2,00 2,00 

3.Scoala Gimnaziala Speciala "Constantin Pufan"   5.447,00 0,00 4.610,00 4.697,00 4.800,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 5.121,00 0,00 4.510,00 4.597,00 4.700,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 4.126,00 0,00 3.700,00 3.737,00 3.790,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 975,00 0,00 800,00 850,00 900,00 

Titlul X Alte cheltuieli 59 20,00 0,00 10,00 10,00 10,00 

   Burse 59.01 20,00 0,00 10,00 10,00 10,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 326,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

Titlul XII Active nefinanciare 71 326,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

    Active fixe 71.01 326,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

           Constructii 71.01.01 243,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

           Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 83,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.Liceul Tehnologic "S.Mehedinti"   4.282,00 0,00 4.262,00 4.312,00 4.462,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 4.170,00 0,00 4.202,00 4.252,00 4.402,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 2.992,00 0,00 3.103,00 3.548,00 3.996,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 1.170,00 0,00 1.097,00 702,00 404,00 

Titlul X Alte cheltuieli 59 8,00 0,00 2,00 2,00 2,00 
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   Burse 59.01 8,00 0,00 2,00 2,00 2,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 112,00 0,00 60,00 60,00 60,00 

Titlul XII Active nefinanciare 71 112,00 0,00 60,00 60,00 60,00 

    Active fixe 71.01 112,00 0,00 60,00 60,00 60,00 

           Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 25,00 0,00 10,00 10,00 10,00 

           Alte active fixe  71.01.30 87,00 0,00 50,00 50,00 50,00 

5.Scoala Gimnaziala Speciala "C-tin Paunescu" 

Tecuci 
  1.751,00 0,00 1.820,00 1.970,00 2.120,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 1.716,00 0,00 1.800,00 1.950,00 2.100,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 1.431,00 0,00 1.500,00 1.600,00 1.700,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 285,00 0,00 300,00 350,00 400,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 35,00 0,00 20,00 20,00 20,00 

Titlul XII Active nefinanciare 71 35,00 0,00 20,00 20,00 20,00 

    Active fixe 71.01 35,00 0,00 20,00 20,00 20,00 

           Alte active fixe  71.01.30 35,00 0,00 20,00 20,00 20,00 

Centrul Judetean de Asistenta Educationala   3.590,00 0,00 3.055,00 3.165,00 3.275,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 3.575,00 0,00 3.050,00 3.160,00 3.270,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 3.435,00 0,00 2.900,00 3.000,00 3.100,00 

Titlul II Bunuri si servicii/introdus rand capital 20 140,00 0,00 150,00 160,00 170,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 15,00 0,00 5,00 5,00 5,00 

Titlul XII Active nefinanciare 71 15,00 0,00 5,00 5,00 5,00 

    Active fixe 71.01 15,00 0,00 5,00 5,00 5,00 

           Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 10,00 0,00 5,00 5,00 5,00 

           Alte active fixe  71.01.30 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transferuri pentru invatamantul special   1.720,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

Tiltul VI Transferuri intre unitati ale administratiei 
publice 

51 1.720,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

    Transferuri curente 51.01 1.720,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

           Transferuri de la bugetul judetului catre 

bugetele locale pentru plata drepturilor de care 

beneficiaza copii cu CES integrati in 

invatamantul de masa 

51.01.64 1.720,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 650250 61,00 0,00 61,00 61,00 61,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 61,00 0,00 61,00 61,00 61,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 61,00 0,00 61,00 61,00 61,00 

    Bunuri şi servicii 20,01 61,00 0,00 61,00 61,00 61,00 

           Alte bunuri si servicii pentru întreţinere şi 

funcţionare 
20.01.30 61,00 0,00 61,00 61,00 61,00 

VII.SANATATE 6602 14.222,00 0,00 8.810,00 8.405,00 8.425,00 

Total titluri   14.222,00 0,00 8.810,00 8.405,00 8.425,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 14.222,00 0,00 8.810,00 8.405,00 8.425,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 14.222,00 0,00 8.810,00 8.405,00 8.425,00 

    Transferuri curente 51.01 5.204,00 0,00 5.210,00 4.795,00 4.810,00 

Transferuri din bugetele locale pentru finantarea 
unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale 

51.01.39 1.450,00 0,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 

           Transferuri din bugetele locale pentru 

finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii 
51.01.46 3.754,00 0,00 3.760,00 3.345,00 3.360,00 

    Transferuri de capital 51.02 9.018,00 0,00 3.600,00 3.610,00 3.615,00 

           Transferuri din bugetele locale pentru 

finantarea cheltuielilor de capital din domeniul 

sanatatii 

51.02.28 9.018,00 0,00 3.600,00 3.610,00 3.615,00 

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 660206 14.222,00 0,00 8.810,00 8.405,00 8.425,00 

       Spitale generale 66020601 12.772,00 0,00 7.360,00 6.955,00 6.975,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 12.772,00 0,00 7.360,00 6.955,00 6.975,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 12.772,00 0,00 7.360,00 6.955,00 6.975,00 

    Transferuri curente 51.01 3.754,00 0,00 3.760,00 3.345,00 3.360,00 

           Transferuri din bugetele locale pentru 
finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii 

51.01.46 3.754,00 0,00 3.760,00 3.345,00 3.360,00 

    Transferuri de capital 51.02 9.018,00 0,00 3.600,00 3.610,00 3.615,00 

           Transferuri din bugetele locale pentru 

finantarea cheltuielilor de capital din domeniul 
sanatatii 

51.02.28 9.018,00 0,00 3.600,00 3.610,00 3.615,00 

1.Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Apostol 

Andrei" 
  8.824,00 0,00 5.950,00 5.525,00 5.530,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 8.824,00 0,00 5.950,00 5.525,00 5.530,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 8.824,00 0,00 5.950,00 5.525,00 5.530,00 

    Transferuri curente 51.01 2.800,00 0,00 2.950,00 2.525,00 2.530,00 

           Transferuri din bugetele locale pentru 

finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii 
51.01.46 2.800,00 0,00 2.950,00 2.525,00 2.530,00 

    Transferuri de capital 51.02 6.024,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

           Transferuri din bugetele locale pentru 

finantarea cheltuielilor de capital din domeniul 

sanatatii 

51.02.28 6.024,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

2.Spitalul de Boli Infectioase "Sf.Cuvioasa 

Parascheva" 
  848,00 0,00 505,00 510,00 515,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 848,00 0,00 505,00 510,00 515,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 848,00 0,00 505,00 510,00 515,00 
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    Transferuri curente 51.01 454,00 0,00 405,00 410,00 415,00 

           Transferuri din bugetele locale pentru 

finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii 
51.01.46 454,00 0,00 405,00 410,00 415,00 

    Transferuri de capital 51.02 394,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

           Transferuri din bugetele locale pentru 

finantarea cheltuielilor de capital din domeniul 

sanatatii 

51.02.28 394,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

3.Spitalul de Pneumoftiziologie   3.000,00 0,00 905,00 920,00 930,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 3.000,00 0,00 905,00 920,00 930,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 3.000,00 0,00 905,00 920,00 930,00 

    Transferuri curente 51.01 400,00 0,00 405,00 410,00 415,00 

           Transferuri din bugetele locale pentru 
finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii 

51.01.46 400,00 0,00 405,00 410,00 415,00 

    Transferuri de capital 51.02 2.600,00 0,00 500,00 510,00 515,00 

           Transferuri din bugetele locale pentru 

finantarea cheltuielilor de capital din domeniul 
sanatatii 

51.02.28 2.600,00 0,00 500,00 510,00 515,00 

4.Spitalul TG.Bujor   100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    Transferuri curente 51.01 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

           Actiuni de sanatate 51.01.46 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

       Unitati medico-sociale 66020603 1.450,00 0,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 1.450,00 0,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 1.450,00 0,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 

    Transferuri curente 51.01 1.450,00 0,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 

Transferuri din bugetele locale pentru finantarea 
unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale 

51.01.39 1.450,00 0,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 

VIII.CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 6702 30.525,25 0,00 26.285,00 26.685,00 26.895,00 

Total titluri   30.525,25 0,00 26.285,00 26.685,00 26.895,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 30.405,25 0,00 26.185,00 26.585,00 26.795,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 3.074,00 0,00 2.730,00 2.760,00 2.800,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 1.924,25 0,00 1.800,00 1.850,00 1.900,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 16.227,00 0,00 13.655,00 13.975,00 14.095,00 

    Transferuri curente 51.01 15.425,00 0,00 12.750,00 13.070,00 13.190,00 

           Transferuri catre institutii publice 51.01.01 15.425,00 0,00 12.750,00 13.070,00 13.190,00 

    Transferuri de capital 51.02 802,00 0,00 905,00 905,00 905,00 

           Alte transferuri de capital catre instututii 
publice 

51.02.29 802,00 0,00 905,00 905,00 905,00 

Titlul X Alte cheltuieli 59 9.180,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 

Contributii la salarizarea personalului neclerical  59.15 9.180,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 120,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

Titlul XII Active nefinanciare 71 120,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

    Active fixe 71.01 120,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

           Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 120,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

Servicii culturale 670203 21.345,25 0,00 18.285,00 18.685,00 18.895,00 

Total titluri   21.345,25 0,00 18.285,00 18.685,00 18.895,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 21.225,25 0,00 18.185,00 18.585,00 18.795,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 3.074,00 0,00 2.730,00 2.760,00 2.800,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 1.924,25 0,00 1.800,00 1.850,00 1.900,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 16.227,00 0,00 13.655,00 13.975,00 14.095,00 

    Transferuri curente 51.01 15.425,00 0,00 12.750,00 13.070,00 13.190,00 

           Transferuri catre institutii publice 51.01.01 15.425,00 0,00 12.750,00 13.070,00 13.190,00 

    Transferuri de capital 51.02 802,00 0,00 905,00 905,00 905,00 

           Alte transferuri de capital catre instututii 
publice 

51.02.29 802,00 0,00 905,00 905,00 905,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 120,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

Titlul XII Active nefinanciare 71 120,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

    Active fixe 71.01 120,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

           Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 120,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

        Biblioteci publice comunale, orasenesti, 

municipale 
67020302 5.118,25 0,00 4.630,00 4.710,00 4.800,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 4.998,25 0,00 4.530,00 4.610,00 4.700,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 3.074,00 0,00 2.730,00 2.760,00 2.800,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 1.924,25 0,00 1.800,00 1.850,00 1.900,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 120,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

Titlul XII Active nefinanciare 71 120,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

    Active fixe 71.01 120,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

           Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 120,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

       Muzee 67020303 11.634,00 0,00 9.155,00 9.465,00 9.580,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 11.634,00 0,00 9.155,00 9.465,00 9.580,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 11.634,00 0,00 9.155,00 9.465,00 9.580,00 

    Transferuri curente 51.01 10.975,00 0,00 8.350,00 8.660,00 8.775,00 

           Transferuri catre institutii publice 51.01.01 10.975,00 0,00 8.350,00 8.660,00 8.775,00 

    Transferuri de capital 51.02 659,00 0,00 805,00 805,00 805,00 

           Alte transferuri de capital catre instututii 
publice 

51.02.29 659,00 0,00 805,00 805,00 805,00 

1.Muzeul de Arta   1.151,00 0,00 1.090,00 1.095,00 1.105,00 
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      CHELTUIELI CURENTE 01 1.151,00 0,00 1.090,00 1.095,00 1.105,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 1.151,00 0,00 1.090,00 1.095,00 1.105,00 

    Transferuri curente 51.01 1.147,00 0,00 1.085,00 1.090,00 1.100,00 

           Transferuri catre institutii publice 51.01.01 1.147,00 0,00 1.085,00 1.090,00 1.100,00 

    Transferuri de capital 51.02 4,00 0,00 5,00 5,00 5,00 

           Alte transferuri de capital catre instututii 

publice 
51.02.29 4,00 0,00 5,00 5,00 5,00 

2.Muzeul de Istorie   2.741,00 0,00 2.965,00 2.970,00 2.975,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 2.741,00 0,00 2.965,00 2.970,00 2.975,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 2.741,00 0,00 2.965,00 2.970,00 2.975,00 

    Transferuri curente 51.01 2.317,00 0,00 2.265,00 2.270,00 2.275,00 

           Transferuri catre institutii publice 51.01.01 2.317,00 0,00 2.265,00 2.270,00 2.275,00 

    Transferuri de capital 51.02 424,00 0,00 700,00 700,00 700,00 

           Alte transferuri de capital catre instututii 
publice 

51.02.29 424,00 0,00 700,00 700,00 700,00 

3.Complexul Muzeal de St.Naturii   7.742,00 0,00 5.100,00 5.400,00 5.500,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 7.742,00 0,00 5.100,00 5.400,00 5.500,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 7.742,00 0,00 5.100,00 5.400,00 5.500,00 

    Transferuri curente 51.01 7.511,00 0,00 5.000,00 5.300,00 5.400,00 

           Transferuri catre institutii publice 51.01.01 7.511,00 0,00 5.000,00 5.300,00 5.400,00 

    Transferuri de capital 51.02 231,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

           Alte transferuri de capital catre instututii 

publice 
51.02.29 231,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

         Alte servicii culturale 67020330 4.593,00 0,00 4.500,00 4.510,00 4.515,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 4.593,00 0,00 4.500,00 4.510,00 4.515,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 4.593,00 0,00 4.500,00 4.510,00 4.515,00 

    Transferuri curente 51.01 4.450,00 0,00 4.400,00 4.410,00 4.415,00 

           Transferuri catre institutii publice 51.01.01 4.450,00 0,00 4.400,00 4.410,00 4.415,00 

    Transferuri de capital 51.02 143,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

           Alte transferuri de capital catre instututii 
publice 

51.02.29 143,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

1.Centrul Cultural "Dunarea de Jos"   4.593,00 0,00 4.500,00 4.510,00 4.515,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 4.593,00 0,00 4.500,00 4.510,00 4.515,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 4.593,00 0,00 4.500,00 4.510,00 4.515,00 

    Transferuri curente 51.01 4.450,00 0,00 4.400,00 4.410,00 4.415,00 

           Transferuri catre institutii publice 51.01.01 4.450,00 0,00 4.400,00 4.410,00 4.415,00 

    Transferuri de capital 51.02 143,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

           Alte transferuri de capital catre instututii 

publice 
51.02.29 143,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

Servicii religioase 670206 9.180,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 

Titlul IX Alte cheltuieli 59 9.180,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 

Contributii la salarizarea personalului neclerical  59.15 9.180,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 

IX.ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 6802 103.212,00 0,00 87.723,00 88.723,00 89.523,00 

Total titluri   103.212,00 0,00 87.723,00 88.723,00 89.523,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 102.657,00 0,00 87.378,00 88.378,00 89.178,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 32.024,00 0,00 29.028,00 29.628,00 30.128,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 10.064,00 0,00 6.400,00 6.200,00 6.300,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 3.805,00 0,00 4.500,00 5.100,00 5.300,00 

    Transferuri curente 51.01 3.585,00 0,00 4.000,00 4.500,00 4.600,00 

Transferuri din bugetele locale pentru finantarea 
unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale 

51.01.39 3.585,00 0,00 4.000,00 4.500,00 4.600,00 

    Transferuri de capital 51.02 220,00 0,00 500,00 600,00 700,00 

           Alte transferuri de capital catre instututii 

publice 
51.02.29 220,00 0,00 500,00 600,00 700,00 

Titlul IX Asistenta Sociala 57 56.764,00 0,00 47.450,00 47.450,00 47.450,00 

    Ajutoare sociale 5702 56.764,00 0,00 47.450,00 47.450,00 47.450,00 

           Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 54.253,00 0,00 45.250,00 45.250,00 45.250,00 

           Ajutoare sociale in natura 57.02.02 2.511,00 0,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 555,00 0,00 345,00 345,00 345,00 

Titlul XII Active nefinanciare 71 555,00 0,00 345,00 345,00 345,00 

    Active fixe 71.01 555,00 0,00 345,00 345,00 345,00 

           Constructii 71.01.01 500,00 0,00 300,00 300,00 300,00 

           Alte active fixe  71.01.30 55,00 0,00 45,00 45,00 45,00 

Asistenta acordate persoanelor in varsta 680204 288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 283,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titlul IX Asistenta Sociala 57 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    Ajutoare sociale 57,02 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

           Ajutoare sociale in natura 57.02.02 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 680205 63.993,00 0,00 53.628,00 53.628,00 53.628,00 

           Asistenta sociala in caz de invaliditate 68020502 63.993,00 0,00 53.628,00 53.628,00 53.628,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 63.993,00 0,00 53.628,00 53.628,00 53.628,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 5.154,00 0,00 4.228,00 4.628,00 4.628,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 2.530,00 0,00 2.400,00 2.000,00 2.000,00 

Titlul IX Asistenta Sociala 57 56.309,00 0,00 47.000,00 47.000,00 47.000,00 

    Ajutoare sociale 57.02 56.309,00 0,00 47.000,00 47.000,00 47.000,00 

           Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 54.003,00 0,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 
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           Ajutoare sociale in natura 57.02.02 2.306,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

Asistenta sociala pentru familie si copii 680206 35.126,00 0,00 29.595,00 29.995,00 30.595,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 34.571,00 0,00 29.250,00 29.650,00 30.250,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 26.870,00 0,00 24.800,00 25.000,00 25.500,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 7.251,00 0,00 4.000,00 4.200,00 4.300,00 

Titlul IX Asistenta Sociala 57 450,00 0,00 450,00 450,00 450,00 

    Ajutoare sociale 57,02 450,00 0,00 450,00 450,00 450,00 

           Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 250,00 0,00 250,00 250,00 250,00 

           Ajutoare sociale in natura 57.02.02 200,00 0,00 200,00 200,00 200,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 555,00 0,00 345,00 345,00 345,00 

Titlul XII Active nefinanciare 71 555,00 0,00 345,00 345,00 345,00 

    Active fixe 71.01 555,00 0,00 345,00 345,00 345,00 

           Constructii 71.01.01 500,00 0,00 300,00 300,00 300,00 

           Alte active fixe  71.01.30 55,00 0,00 45,00 45,00 45,00 

Unitati de asistenta medico-sociale 680212 3.805,00 0,00 4.500,00 5.100,00 5.300,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 3.805,00 0,00 4.500,00 5.100,00 5.300,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 3.805,00 0,00 4.500,00 5.100,00 5.300,00 

    Transferuri curente 51.01 3.585,00 0,00 4.000,00 4.500,00 4.600,00 

Transferuri din bugetele locale pentru finantarea 

unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale 
51.01.39 3.585,00 0,00 4.000,00 4.500,00 4.600,00 

    Transferuri de capital 51.02 220,00 0,00 500,00 600,00 700,00 

           Alte transferuri de capital catre instututii 

publice 
51.02.29 220,00 0,00 500,00 600,00 700,00 

X.PROTECTIA MEDIULUI 7402 1.270,00 0,00 1.800,00 1.900,00 2.000,00 

Reducerea si controlul poluarii 740203 1.270,00 0,00 1.800,00 1.900,00 2.000,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 1.270,00 0,00 1.800,00 1.900,00 2.000,00 

Titlul XII Active nefinanciare 71 1.270,00 0,00 1.800,00 1.900,00 2.000,00 

    Active fixe 71.01 1.270,00 0,00 1.800,00 1.900,00 2.000,00 

           Alte active fixe  71.01.30 1.270,00 0,00 1.800,00 1.900,00 2.000,00 

XI.ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, 

COMERCIALE SI DE MUNCA 
8002 1.952,00 0,00 1.900,00 2.150,00 2.400,00 

Actiuni generale economice si comerciale 800201 1.952,00 0,00 1.900,00 2.150,00 2.400,00 

        Programe de dezvoltare regionala si sociala 80020110 1.952,00 0,00 1.900,00 2.150,00 2.400,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 1.952,00 0,00 1.900,00 2.150,00 2.400,00 

Titlul VII Alte transferuri 55 1.952,00 0,00 1.900,00 2.150,00 2.400,00 

    A.Transferuri interne 55.01 1.847,00 0,00 1.800,00 2.000,00 2.200,00 

           Programe de dezvoltare 55.01.13 365,00 0,00 500,00 600,00 700,00 

           Transferuri din bugetul local catre asociatiile 

de dezv. intercomunitara 
55.01.42 1.482,00 0,00 1.300,00 1.400,00 1.500,00 

    B.Transferuri curente in strainatate (catre 
organizatii internationale) 

55.02 105,00 0,00 100,00 150,00 200,00 

           Contributii si cotizatii la organisme 

internationale 
55.02.01 105,00 0,00 100,00 150,00 200,00 

XII.AGRICULTURA, SILVICULTURA, 

PISCICULTURA SI VANATOARE 
8302 765,00 0,00 765,00 765,00 765,00 

Agricultura 830203 765,00 0,00 765,00 765,00 765,00 

        Camere agricole 83020307 765,00 0,00 765,00 765,00 765,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 765,00 0,00 765,00 765,00 765,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 765,00 0,00 765,00 765,00 765,00 

    Transferuri curente 51.01 765,00 0,00 765,00 765,00 765,00 

           Transferuri din bugetele locale pt.finantarea 

camerelor agricole 
51.01.49 765,00 0,00 765,00 765,00 765,00 

XII.TRANSPORTURI 8402 39.632,85 0,00 25.800,00 28.277,00 31.324,00 

Transport rutier 840203 39.632,85 0,00 25.800,00 28.277,00 31.324,00 

        Drumuri si poduri 84020301 39.632,85 0,00 25.800,00 28.277,00 31.324,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 20.478,00 0,00 20.000,00 23.000,00 25.000,00 

Titlul VII Alte transferuri 55 20.478,00 0,00 20.000,00 23.000,00 25.000,00 

    A.Transferuri interne 55.01 20.478,00 0,00 20.000,00 23.000,00 25.000,00 

           Alte transferuri curente interne 55.01.18 20.478,00 0,00 20.000,00 23.000,00 25.000,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 19.154,85 0,00 5.800,00 5.277,00 6.324,00 

Titlul XII Active nefinanciare 71 19.154,85 0,00 5.800,00 5.277,00 6.324,00 

    Active fixe 71.01 19.154,85 0,00 5.800,00 5.277,00 6.324,00 

           Constructii 71.01.01 15.454,85 0,00 4.321,00 5.246,00 6.191,00 

           Alte active fixe  71.01.30 3.700,00 0,00 1.479,00 31,00 133,00 

DEFICIT* 9902 -30.387,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 *Deficitul se finanţează din excedentul anilor precedenţi   
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- mii lei - 

DENUMIRE INDICATORI 
                    

COD 

BUGET  2016 

TOTAL 

Din care 

credite bug. 

destinate 

stingerii 

plăţilor 

restante 
 

1 2 3 4 

TOTAL VENITURI 0001 217.040,25 0,00 

VENITURI PROPRII 4990 73.749,00 0,00 

   I.VENITURI CURENTE 0002 160.353,25 0,00 

A. VENITURI FISCALE 0003 160.791,00 0,00 

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 0004 71.442,00 0,00 

A 1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE 

LA PERSOANE FIZICE 
0006 71.442,00 0,00 

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 0402 71.442,00 0,00 

Cote defalcate din impozitul pe venit 040201 48.540,00 0,00 

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 

bugetelor locale 
040204 22.902,00 0,00 

A 4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII  0010 89.349,00 0,00 

Sume defalcate din TVA 1102 88.099,00 0,00 

 Sume defalcate din TVA pt. finantarea chelt.descentralizate la nivelul 

judetelor 
110201 67.333,00 0,00 

    - Servicii comunitare de evidenta a persoanelor   1.190,00 0,00 

    - Invatamant primar si gimnazial   11.084,00 0,00 

     -Invatamant special + C.J.R.A.E.    17.481,00 0,00 

     -Drepturile copiilor cu CES integraţi în învăţământul de masă   1.720,00 0,00 

     -Culte religioase   7.281,00 0,00 

    - Sustinerea programului  de fructe in scoli   1.840,00 0,00 

     -Sustinerea sistemului de protectie a copilului   19.167,00 0,00 

     -Centre de asistenta sociala a persoanelor cu handicap   7.570,00 0,00 

 Sume defalcate din TVA pt. echilibrarea bugetelor locale 110206 20.766,00 0,00 

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe 

desfasurarea de activitati 
1602 1.250,00 0,00 

     -Impozit pe mijloacele de transport 160202 1.000,00 0,00 

     -Taxe si tarife pt.elib.de licente si autorizatii de functionare 160203 250,00 0,00 

C. VENITURI NEFISCALE 0012 -437,75 0,00 

C 1. VENITURI DIN PROPRIETATE 0013 400,00 0,00 

Venituri din proprietate 3002 400,00 0,00 

     -Venituri din concesiuni si inchirieri 300205 400,00 0,00 

C 2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 0014 -837,75 0,00 

Venituri din prestari de servicii si alte activitati 3302 1,00 0,00 

     -Contributia lunara a parintilor pt. intretinerea copiilor in unitatile de protectie 

sociala 
330227 1,00 0,00 

Diverse venituri 3602 656,00 0,00 

     -Sume provenite din finantarea anilor precedenti 36.02.32 429,00 0,00 

Sume provenite din finantarea anilor precedenti SF 36.02.32.03 429,00 0,00 

     -Alte venituri 360250 227,00 0,00 

Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3702 -1.494,75 0,00 

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare 

a bugetului local 
370203 -1.499,00 0,00 

IV.SUBVENTII  0017 56.687,00 0,00 

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE  0018 56.687,00 0,00 

Subventii de la bugetul de stat 4202 56.687,00 0,00 

     -Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 420221 54.451,00 0,00 

     -Subventii primite din Fondul de Interventie 420228 21,00 0,00 

     -Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-

sociale 
420235 1.450,00 0,00 

     -Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole 420244 765,00 0,00 

TOTAL CHELTUIELI 4902 217.040,25 0,00 

Total titluri   217.040,25 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 217.040,25 0,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 57.375,00 0,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 28.155,95 0,00 
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Titlul V Fonduri de rezerva 50 0,00 0,00 

    Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 5004 0,00 0,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 32.002,30 0,00 

    Transferuri curente 51.01 32.002,30 0,00 

           Transferuri catre institutii publice 51.01.01 20.108,00 0,00 

           Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea 

unor ajutoare catre unitatile adm.-terit. In situatii de extrema dificultate 
51.01.24 620,30 0,00 

Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si 

medico-sociale 
51.01.39 5.035,00 0,00 

           Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din 

domeniul sanatatii 
51.01.46 3.754,00 0,00 

           Transferuri din bugetele locale pt.finantarea camerelor agricole 51.01.49 765,00 0,00 
           Transferuri de la bugetul judetului catre bugetele locale pentru plata drepturilor de 

care beneficiaza copii cu CES integrati in invatamantul de masa 
51.01.64 1.720,00 0,00 

Titlul VII Alte transferuri 55 20.583,00 0,00 

    A.Transferuri interne 55.01 20.478,00 0,00 

           Alte transferuri curente interne 55.01.18 20.478,00 0,00 

    B.Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) 55.02 105,00 0,00 

           Contributii si cotizatii la organisme internationale 55.02.01 105,00 0,00 

Titlul IX Asistenta Sociala 57 69.714,00 0,00 

    Ajutoare sociale 5702 69.714,00 0,00 

           Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 54.265,00 0,00 

           Ajutoare sociale in natura 57.02.02 15.449,00 0,00 

Titlul X Alte cheltuieli 59 9.210,00 0,00 

Burse 59.01 30,00 0,00 

Contributii la salarizarea personalului neclerical  59.15 9.180,00 0,00 

I.AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 5102 18.964,00 0,00 

Autoritati executive 51020103 18.964,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 18.964,00 0,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 6.472,00 0,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 11.871,70 0,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 620,30 0,00 

           Transferuri curente 51.01 620,30 0,00 

           Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea 

unor ajutoare catre unitatile adm.-terit. In situatii de extrema dificultate 
51.01.24 620,30 0,00 

II.ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 5402 4.683,00 0,00 

Total titluri   4.683,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 4.683,00 0,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 30,00 0,00 

Titlul V Fonduri de rezerva 50 0,00 0,00 

    Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 5004 0,00 0,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 4.683,00 0,00 

    Transferuri curente 51.01 4.683,00 0,00 

           Transferuri catre institutii publice 51.01.01 4.683,00 0,00 

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 540205 0,00 0,00 

Titlul V Fonduri de rezerva 50 0,00 0,00 

    Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 5004 0,00 0,00 

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 540210 1.190,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 1.190,00 0,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 1.190,00 0,00 

    Transferuri curente 51.01 1.190,00 0,00 

           Transferuri catre institutii publice 51.01.01 1.190,00 0,00 

Alte servicii publice generale 54025001 3.493,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 3.493,00 0,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 3.493,00 0,00 

    Transferuri curente 51.01 3.493,00 0,00 

           Transferuri catre institutii publice 51.01.01 3.493,00 0,00 

Alte servicii publice generale (Alegeri) 54025002 30,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 30,00 0,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 30,00 0,00 

IV.APARARE 6002 300,00 0,00 

Aparare nationala 600202 300,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 300,00 0,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 300,00 0,00 

V.ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 6102 300,00 0,00 

Protectie civila si protectia contra incendiilor 610205 300,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 300,00 0,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 300,00 0,00 
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VI.INVATAMANT 6502 32.451,00 0,00 

Total titluri   32.451,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 32.451,00 0,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 15.805,00 0,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 3.666,00 0,00 
           Transferuri de la bugetul judetului catre bugetele locale pentru plata drepturilor de 
care beneficiaza copii cu CES integrati in invatamantul de masa 

51.01.64 1.720,00 0,00 

Titlul IX Asistenta Sociala 57 12.950,00 0,00 

    Ajutoare sociale 5702 12.950,00 0,00 

           Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 12,00 0,00 

           Ajutoare sociale in natura 57.02.02 12.938,00 0,00 

Titlul X Alte cheltuieli 59 30,00 0,00 

   Burse 59.01 30,00 0,00 

Invatamant prescolar si primar 650203 7.765,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 7.765,00 0,00 

Titlul IX Asistenta Sociala 57 7.765,00 0,00 

    Ajutoare sociale 5702 7.765,00 0,00 

           Ajutoare sociale in natura 57.02.02 7.765,00 0,00 

       Invatamant prescolar 65020301 1.811,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 1.811,00 0,00 

Titlul IX Asistenta Sociala 57 1.811,00 0,00 

    Ajutoare sociale 5702 1.811,00 0,00 

           Ajutoare sociale in natura 57.02.02 1.811,00 0,00 

       Invatamant primar 65020302 5.954,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 5.954,00 0,00 

Titlul IX Asistenta Sociala 57 5.954,00 0,00 

    Ajutoare sociale 5702 5.954,00 0,00 

           Ajutoare sociale in natura 57.02.02 5.954,00 0,00 

Invatamant secundar 650204 5.159,00 0,00 

      Invatamant secundar inferior 65020401 5.159,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 5.159,00 0,00 

Titlul IX Asistenta Sociala 57 5.159,00 0,00 

    Ajutoare sociale 5702 5.159,00 0,00 

           Ajutoare sociale in natura 57.02.02 5.159,00 0,00 

Invatamant nedefinibil prin nivel 650207 21.186,00 0,00 

      Invatamant special 65020704 21.186,00 0,00 

Total titluri   21.186,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 21.186,00 0,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 15.805,00 0,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 3.605,00 0,00 

Tiltul VI Transferuri intre unitati ale administratiei publice 51 1.720,00 0,00 

    Transferuri curente 51.01 1.720,00 0,00 
           Transferuri de la bugetul judetului catre bugetele locale pentru plata drepturilor de 
care beneficiaza copii cu CES integrati in invatamantul de masa 

51.01.64 1.720,00 0,00 

Titlul IX Asistenta Sociala 57 26,00 0,00 

    Ajutoare sociale 5702 26,00 0,00 

           Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 12,00 0,00 

           Ajutoare sociale in natura 57.02.02 14,00 0,00 

Titlul X Alte cheltuieli 59 30,00 0,00 

   Burse 59.01 30,00 0,00 

2.Scoala Gimnaziala Speciala "Emil Garleanu"   4.884,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 4.884,00 0,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 3.821,00 0,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 1.035,00 0,00 

Titlul IX Asistenta Sociala 57 26,00 0,00 

    Ajutoare sociale 5702 26,00 0,00 

           Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 12,00 0,00 

           Ajutoare sociale in natura 57.02.02 14,00 0,00 

Titlul X Alte cheltuieli 59 2,00 0,00 

   Burse 59.01 2,00 0,00 

3.Scoala Gimnaziala Speciala "Constantin Pufan"   5.121,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 5.121,00 0,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 4.126,00 0,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 975,00 0,00 

Titlul X Alte cheltuieli 59 20,00   

   Burse 59.01 20,00   

4.Liceul Tehnologic "S.Mehedinti"   4.170,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 4.170,00 0,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 2.992,00 0,00 
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Titlul II Bunuri si servicii 20 1.170,00 0,00 

Titlul X Alte cheltuieli 59 8,00 0,00 

   Burse 59.01 8,00 0,00 

5.Scoala Gimnaziala Speciala "C-tin Paunescu" Tecuci   1.716,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 1.716,00 0,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 1.431,00 0,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 285,00 0,00 

Centrul Judetean de Asistenta Educationala   3.575,00   

      CHELTUIELI CURENTE 01 3.575,00 0,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 3.435,00   

Titlul II Bunuri si servicii 20 140,00   

Transferuri pentru invatamantul special   1.720,00   

Tiltul VI Transferuri intre unitati ale administratiei publice 51 1.720,00   

    Transferuri curente 51.01 1.720,00 0,00 
           Transferuri de la bugetul judetului catre bugetele locale pentru plata drepturilor de 

care beneficiaza copii cu CES integrati in invatamantul de masa 
51.01.64 1.720,00 0,00 

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 650250 61,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 61,00 0,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 61,00 0,00 

    Bunuri şi servicii 20,01 61,00 0,00 

           Alte bunuri si servicii pentru întreţinere şi funcţionare 20.01.30 61,00 0,00 

VII.SANATATE 6602 5.204,00 0,00 

Total titluri   5.204,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 5.204,00 0,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 5.204,00 0,00 

    Transferuri curente 51.01 5.204,00 0,00 

Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si 

medico-sociale 
51.01.39 1.450,00 0,00 

           Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din 

domeniul sanatatii 
51.01.46 3.754,00 0,00 

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 660206 5.204,00 0,00 

       Spitale generale 66020601 3.754,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 3.754,00 0,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 3.754,00 0,00 

    Transferuri curente 51.01 3.754,00 0,00 

           Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din 

domeniul sanatatii 
51.01.46 3.754,00 0,00 

1.Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Apostol Andrei"   2.800,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 2.800,00 0,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 2.800,00 0,00 

    Transferuri curente 51.01 2.800,00 0,00 

           Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din 

domeniul sanatatii 
51.01.46 2.800,00 0,00 

2.Spitalul de Boli Infectioase "Sf.Cuvioasa Parascheva"   454,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 454,00 0,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 454,00 0,00 

    Transferuri curente 51.01 454,00 0,00 

           Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din 

domeniul sanatatii 
51.01.46 454,00 0,00 

3.Spitalul de Pneumoftiziologie   400,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 400,00 0,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 400,00 0,00 

    Transferuri curente 51.01 400,00 0,00 

           Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din 

domeniul sanatatii 
51.01.46 400,00 0,00 

4.Spitalul Tg.Bujor   100,00 0,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 100,00 0,00 

    Transferuri curente 51.01 100,00 0,00 

           Actiuni de sanatate 51.01.46 100,00 0,00 

       Unitati medico-sociale 66020603 1.450,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 1.450,00 0,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 1.450,00 0,00 

    Transferuri curente 51.01 1.450,00 0,00 

Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si 

medico-sociale 
51.01.39 1.450,00 0,00 

VIII.CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 6702 29.603,25 0,00 

Total titluri   29.603,25 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 29.603,25 0,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 3.074,00 0,00 



Monitorul Oficial al judeţului Galaţi nr. 12 din decembrie 2016 
 

1 2 3 4 

Titlul II Bunuri si servicii 20 1.924,25 0,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 15.425,00 0,00 

    Transferuri curente 51.01 15.425,00 0,00 

           Transferuri catre institutii publice 51.01.01 15.425,00 0,00 

Titlul X Alte cheltuieli 59 9.180,00 0,00 

Contributii la salarizarea personalului neclerical  59.15 9.180,00 0,00 

Servicii culturale 670203 20.423,25 0,00 

Total titluri   20.423,25 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 20.423,25 0,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 3.074,00 0,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 1.924,25 0,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 15.425,00 0,00 

    Transferuri curente 51.01 15.425,00 0,00 

           Transferuri catre institutii publice 51.01.01 15.425,00 0,00 

        Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 67020302 4.998,25 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 4.998,25 0,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 3.074,00 0,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 1.924,25 0,00 

       Muzee 67020303 10.975,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 10.975,00 0,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 10.975,00 0,00 

    Transferuri curente 51.01 10.975,00 0,00 

           Transferuri catre institutii publice 51.01.01 10.975,00 0,00 

1.Muzeul de Arta   1.147,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 1.147,00 0,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 1.147,00 0,00 

    Transferuri curente 51.01 1.147,00 0,00 

           Transferuri catre institutii publice 51.01.01 1.147,00 0,00 

2.Muzeul de Istorie   2.317,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 2.317,00 0,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 2.317,00 0,00 

    Transferuri curente 51.01 2.317,00 0,00 

           Transferuri catre institutii publice 51.01.01 2.317,00 0,00 

3.Complexul Muzeal de St.Naturii   7.511,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 7.511,00 0,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 7.511,00 0,00 

    Transferuri curente 51.01 7.511,00 0,00 

           Transferuri catre institutii publice 51.01.01 7.511,00 0,00 

         Alte servicii culturale 67020330 4.450,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 4.450,00 0,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 4.450,00 0,00 

    Transferuri curente 51.01 4.450,00 0,00 

           Transferuri catre institutii publice 51.01.01 4.450,00 0,00 

1.Centrul Cultural "Dunarea de Jos"   4.450,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 4.450,00 0,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 4.450,00 0,00 

    Transferuri curente 51.01 4.450,00 0,00 

           Transferuri catre institutii publice 51.01.01 4.450,00 0,00 

3. Conservarea biodiversitatii in Padurea Garboavele        

      CHELTUIELI CURENTE 01     

Servicii religioase 670206 9.180,00 0,00 

Titlul IX Alte cheltuieli 59 9.180,00 0,00 

Contributii la salarizarea personalului neclerical  59.15 9.180,00 0,00 

IX.ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 6802 102.437,00 0,00 

Total titluri   102.437,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 102.437,00 0,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 32.024,00 0,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 10.064,00 0,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 3.585,00 0,00 

    Transferuri curente 51.01 3.585,00 0,00 

Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si 

medico-sociale 
51.01.39 3.585,00 0,00 

Titlul IX Asistenta Sociala 57 56.764,00 0,00 

    Ajutoare sociale 5702 56.764,00 0,00 

           Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 54.253,00 0,00 

           Ajutoare sociale in natura 57.02.02 2.511,00 0,00 

Asistenta acordate persoanelor in varsta 680204 288,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 288,00 0,00 
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Titlul II Bunuri si servicii 20 283,00 0,00 

Titlul IX Asistenta Sociala 57 5,00 0,00 

    Ajutoare sociale 57,02 5,00 0,00 

           Ajutoare sociale in natura 57.02.02 5,00 0,00 

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 680205 63.993,00 0,00 

           Asistenta sociala in caz de invaliditate 68020502 63.993,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 63.993,00 0,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 5.154,00 0,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 2.530,00 0,00 

Titlul IX Asistenta Sociala 57 56.309,00 0,00 

    Ajutoare sociale 5702 56.309,00 0,00 

           Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 54.003,00 0,00 

           Ajutoare sociale in natura 57.02.02 2.306,00 0,00 

Asistenta sociala pentru familie si copii 680206 34.571,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 34.571,00 0,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 26.870,00 0,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 7.251,00 0,00 

Titlul IX Asistenta Sociala 57 450,00 0,00 

    Ajutoare sociale 5702 450,00 0,00 

           Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 250,00 0,00 

           Ajutoare sociale in natura 57.02.02 200,00 0,00 

Unitati de asistenta medico-sociale 680212 3.585,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 3.585,00 0,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 3.585,00 0,00 

    Transferuri curente 51.01 3.585,00 0,00 

Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si 

medico-sociale 
51.01.39 3.585,00 0,00 

XI.ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE 

MUNCA 
8002 105,00 0,00 

Actiuni generale economice si comerciale 800201 105,00 0,00 

        Programe de dezvoltare regionala si sociala 80020110 105,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 105,00 0,00 

Titlul VII Alte transferuri 55 105,00 0,00 

    B.Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) 55.02 105,00 0,00 

           Contributii si cotizatii la organisme internationale 55.02.01 105,00 0,00 

XII.AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI 

VANATOARE 
8302 765,00 0,00 

Agricultura 830203 765,00 0,00 

        Camere agricole 83020307 765,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 765,00 0,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 765,00 0,00 

    Transferuri curente 51.01 765,00 0,00 

           Transferuri din bugetele locale pt.finantarea camerelor agricole 51.01.49 765,00 0,00 

XIII.TRANSPORTURI 8402 20.478,00 0,00 

Transport rutier 840203 20.478,00 0,00 

        Drumuri si poduri 84020301 20.478,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 20.478,00 0,00 

Titlul VII Alte transferuri 55 20.478,00 0,00 

    A.Transferuri interne 55.01 20.478,00 0,00 

           Alte transferuri curente interne 55.01.18 20.478,00 0,00 

DEFICIT* 9902 0,00 0,00 
 *Deficitul se finanţează din excedentul anilor precedenţi   
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SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE 
 

   
- mii lei - 

DENUMIRE INDICATORI 
                    

COD 

BUGET  2016 

TOTAL 

Din care 

credite bug. 

destinate 

stingerii 

plăţilor 

restante 
 

1 2 3 4 

TOTAL VENITURI 0001 12.789,85 0,00 

   I.VENITURI CURENTE 0002 1.499,00 0,00 

C. VENITURI NEFISCALE 0012 1.499,00 0,00 

C 2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 0014 1.499,00 0,00 

Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3702 1.499,00 0,00 

Varsaminte din sectiunea de functionare 370204 1.499,00 0,00 

IV.SUBVENTII  0017 10.312,27 0,00 

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE  0018 10.312,27 0,00 

Subventii de la bugetul de stat 4202 10.312,27 0,00 

Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala 420265 10.312,27 0,00 

Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 4502 978,58 0,00 

     -Fondul European de Dezvoltare Regionala 450201 978,58 0,00 

TOTAL CHELTUIELI 4902 43.176,85 0,00 

Total titluri   43.176,85 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 12.809,00 0,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 10.962,00 0,00 

    Transferuri de capital 51.02 10.962,00 0,00 

           Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din 

domeniul sanatatii 
51.02.28 9.018,00 0,00 

           Alte transferuri de capital catre instututii publice 51.02.29 1.944,00 0,00 

Titlul VII Alte transferuri 55 1.847,00 0,00 

    A.Transferuri interne 55.01 1.847,00 0,00 

           Programe de dezvoltare 55.01.13 365,00 0,00 

           Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezv. intercomunitara 55.01.42 1.482,00 0,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 30.367,85 0,00 

Titlul XII Active nefinanciare 71 30.367,85 0,00 

    Active fixe 71.01 30.367,85 0,00 

           Constructii 71.01.01 19.264,85 0,00 

           Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 897,00 0,00 

           Alte active fixe  71.01.30 10.206,00 0,00 

I.AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 5102 8.525,00 0,00 

Autoritati executive 51020103 8.525,00 0,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 8.525,00 0,00 

Titlul XII Active nefinanciare 71 8.525,00 0,00 

    Active fixe 71.01 8.525,00 0,00 

           Constructii 71.01.01 3.067,00 0,00 

           Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 439,00 0,00 

           Alte active fixe  71.01.30 5.019,00 0,00 

II.ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 5402 922,00 0,00 

Total titluri   922,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 922,00 0,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 922,00 0,00 

    Transferuri de capital 51.02 922,00 0,00 

           Alte transferuri de capital catre instututii publice 51.02.29 922,00 0,00 

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 540210 22,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 22,00 0,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 22,00 0,00 

    Transferuri de capital 51.02 22,00 0,00 

           Alte transferuri de capital catre instututii publice 51.02.29 22,00 0,00 

Alte servicii publice generale 54025001 900,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 900,00 0,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 900,00 0,00 

    Transferuri de capital 51.02 900,00 0,00 

           Alte transferuri de capital catre instututii publice 51.02.29 900,00 0,00 

V.ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 6102 255,00 0,00 
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Protectie civila si protectia contra incendiilor 610205 255,00 0,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 255,00 0,00 

Titlul XII Active nefinanciare 71 255,00 0,00 

    Active fixe 71.01 255,00 0,00 

           Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 220,00 0,00 

           Alte active fixe  71.01.30 35,00 0,00 

VI.INVATAMANT 6502 478,00 0,00 

Total titluri   488,00 0,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 488,00 0,00 

Titlul XII Active nefinanciare 71 488,00 0,00 

    Active fixe 71.01 488,00 0,00 

           Constructii 71.01.01 243,00 0,00 

           Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 118,00 0,00 

           Alte active fixe  71.01.30 127,00 0,00 

Invatamant nedefinibil prin nivel 650207 478,00 0,00 

      Invatamant special 65020704 478,00 0,00 

Total titluri   478,00 0,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 478,00 0,00 

Titlul XII Active nefinanciare 71 478,00 0,00 

    Active fixe 71.01 478,00 0,00 

           Constructii 71.01.01 243,00 0,00 

           Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 108,00 0,00 

           Alte active fixe  71.01.30 127,00 0,00 

1.Scoala Gimnaziala Speciala "Constantin Pufan"   326,00 0,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 326,00 0,00 

Titlul XII Active nefinanciare 71 326,00 0,00 

    Active fixe 71.01 326,00 0,00 

           Constructii 71.01.01 243,00 0,00 

           Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 83,00 0,00 

2.Liceul Tehnologic "S.Mehedinti"   112,00 0,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 112,00 0,00 

Titlul XII Active nefinanciare 71 112,00 0,00 

    Active fixe 71.01 112,00 0,00 

           Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 25,00 0,00 

           Alte active fixe  71.01.30 87,00 0,00 

3.Scoala Gimnaziala Speciala "C-tin Paunescu" Tecuci   35,00 0,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 35,00 0,00 

Titlul XII Active nefinanciare 71 35,00 0,00 

    Active fixe 71.01 35,00 0,00 

           Alte active fixe  71.01.30 35,00 0,00 

Centrul Judetean de Asistenta Educationala   15,00 0,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 15,00   

Titlul XII Active nefinanciare 71 15,00   

    Active fixe 71.01 15,00   

           Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 10,00   

           Alte active fixe  71.01.30 5,00   

Transferuri pentru invatamantul special       

VII.SANATATE 6602 9.018,00 0,00 

Total titluri   9.018,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 9.018,00 0,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 9.018,00 0,00 

    Transferuri de capital 51.02 9.018,00 0,00 

           Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din 

domeniul sanatatii 
51.02.28 9.018,00 0,00 

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 660206 9.018,00 0,00 

       Spitale generale 66020601 9.018,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 9.018,00 0,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 9.018,00 0,00 

    Transferuri de capital 51.02 9.018,00 0,00 

           Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din 

domeniul sanatatii 
51.02.28 9.018,00 0,00 

1.Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Apostol Andrei"   6.024,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 6.024,00 0,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 6.024,00 0,00 

    Transferuri de capital 51.02 6.024,00 0,00 

           Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din 

domeniul sanatatii 
51.02.28 6.024,00 0,00 

2.Spitalul de Boli Infectioase "Sf.Cuvioasa Parascheva"   394,00 0,00 
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      CHELTUIELI CURENTE 01 394,00 0,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 394,00 0,00 

    Transferuri de capital 51.02 394,00 0,00 

           Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din 

domeniul sanatatii 
51.02.28 394,00 0,00 

3.Spitalul de Pneumoftiziologie   2.600,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 2.600,00 0,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 2.600,00 0,00 

    Transferuri de capital 51.02 2.600,00 0,00 

           Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din 

domeniul sanatatii 
51.02.28 2.600,00 0,00 

VIII.CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 6702 922,00 0,00 

Total titluri   922,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 802,00 0,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 802,00 0,00 

    Transferuri de capital 51.02 802,00 0,00 

           Alte transferuri de capital catre instututii publice 51.02.29 802,00 0,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 120,00 0,00 

Titlul XII Active nefinanciare 71 120,00 0,00 

    Active fixe 71.01 120,00 0,00 

           Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 120,00 0,00 

Servicii culturale 670203 922,00 0,00 

Total titluri   922,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 802,00 0,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 802,00 0,00 

    Transferuri de capital 51.02 802,00 0,00 

           Alte transferuri de capital catre instututii publice 51.02.29 802,00 0,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 120,00 0,00 

Titlul XII Active nefinanciare 71 120,00 0,00 

    Active fixe 71.01 120,00 0,00 

           Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 120,00 0,00 

        Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 67020302 120,00 0,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 120,00 0,00 

Titlul XII Active nefinanciare 71 120,00 0,00 

    Active fixe 71.01 120,00 0,00 

           Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 120,00 0,00 

       Muzee 67020303 659,00 0,00 

    Transferuri de capital 51.02 659,00 0,00 

           Alte transferuri de capital catre instututii publice 51.02.29 659,00 0,00 

1.Muzeul de Arta   4,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 4,00 0,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 4,00 0,00 

    Transferuri de capital 51.02 4,00 0,00 

           Alte transferuri de capital catre instututii publice 51.02.29 4,00 0,00 

2.Muzeul de Istorie   424,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 424,00 0,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 424,00 0,00 

    Transferuri de capital 51.02 424,00 0,00 

           Alte transferuri de capital catre instututii publice 51.02.29 424,00 0,00 

3.Complexul Muzeal de St.Naturii   231,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 231,00 0,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 231,00 0,00 

    Transferuri de capital 51.02 231,00 0,00 

           Alte transferuri de capital catre instututii publice 51.02.29 231,00 0,00 

         Alte servicii culturale 67020330 143,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 143,00 0,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 143,00 0,00 

    Transferuri de capital 51.02 143,00 0,00 

           Alte transferuri de capital catre instututii publice 51.02.29 143,00 0,00 

1.Centrul Cultural "Dunarea de Jos"   143,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 143,00 0,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 143,00 0,00 

    Transferuri de capital 51.02 143,00 0,00 

           Alte transferuri de capital catre instututii publice 51.02.29 143,00 0,00 

IX.ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 6802 775,00 0,00 

Total titluri   775,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 220,00 0,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 220,00 0,00 
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    Transferuri de capital 51.02 220,00 0,00 

           Alte transferuri de capital catre instututii publice 51.02.29 220,00 0,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 555,00 0,00 

Titlul XII Active nefinanciare 71 555,00 0,00 

    Active fixe 71.01 555,00 0,00 

           Constructii 71.01.01 500,00 0,00 

           Alte active fixe  71.01.30 55,00 0,00 

Asistenta sociala pentru familie si copii 680206 555,00 0,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 555,00 0,00 

Titlul XII Active nefinanciare 71 555,00 0,00 

    Active fixe 71.01 555,00 0,00 

           Constructii 71.01.01 500,00 0,00 

           Alte active fixe  71.01.30 55,00 0,00 

Unitati de asistenta medico-sociale 680212 220,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 220,00 0,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 220,00 0,00 

    Transferuri de capital 51.02 220,00 0,00 

           Alte transferuri de capital catre instututii publice 51.02.29 220,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01     

           Ajutoare sociale in numerar 57.02.01     

           Ajutoare sociale in natura 57.02.02     

X.PROTECTIA MEDIULUI 7402 1.270,00 0,00 

Reducerea si controlul poluarii 740203 1.270,00 0,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 1.270,00 0,00 

Titlul XII Active nefinanciare 71 1.270,00 0,00 

    Active fixe 71.01 1.270,00 0,00 

           Alte active fixe  71.01.30 1.270,00 0,00 

XI.ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA 8002 1.847,00 0,00 

Actiuni generale economice si comerciale 800201 1.847,00 0,00 

        Programe de dezvoltare regionala si sociala 80020110 1.847,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 1.847,00 0,00 

Titlul VII Alte transferuri 55 1.847,00 0,00 

    A.Transferuri interne 55.01 1.847,00 0,00 

           Programe de dezvoltare 55.01.13 365,00 0,00 

           Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezv. intercomunitara 55.01.42 1.482,00 0,00 

XII.TRANSPORTURI 8402 19.154,85 0,00 

Transport rutier 840203 19.154,85 0,00 

        Drumuri si poduri 84020301 19.154,85 0,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 19.154,85 0,00 

Titlul XII Active nefinanciare 71 19.154,85 0,00 

    Active fixe 71.01 19.154,85 0,00 

           Constructii 71.01.01 15.454,85 0,00 

           Alte active fixe  71.01.30 3.700,00 0,00 

DEFICIT* 9902 -30.387,00 0,00 

 *Deficitul se finanţează din excedentul anilor precedenţi  
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ANEXA NR. 2 
 

BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU 

PARŢIAL SAU DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2016 ŞI ESTIMĂRILE PENTRU ANII 

2017 – 2019 

 

      
- mii lei - 

 

 COD 

BUGET  2016 ESTIMĂRI 

DENUMIRE INDICATORI TOTAL 

Din care 
credite 

bug. 

destinate 
stingerii 

plăţilor 

restante 

2017 2018 2019 

 
1 2 3 4 5 6 7 

VENITURI - TOTAL 00.01 248.830,48 0,00 197.566,00 198.872,00 200.091,00 

I. VENITURI CURENTE 00.02 204.297,10 0,00 166.124,00 166.915,00 167.794,00 

C. VENITURI NEFISCALE 00.12 204.297,10 0,00 166.124,00 166.915,00 167.794,00 

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 00.13 187,00 0,00 291,00 295,00 302,00 

Venituri din proprietate 30.10 187,00 0,00 291,00 295,00 302,00 

Venituri din concesiuni si inchirieri 30.10.05 187,00 0,00 291,00 295,00 302,00 

1.Sp.Clinic Jud.de Urgenta "Sf.Apostol 

Andrei" 
  176,00 0,00 278,00 280,00 285,00 

2.Sp.de Boli Infectioase "Sf.Cuvioasa 

Parascheva" 
  5,00 0,00 6,00 7,00 8,00 

3.Spitalul de Pneumoftiziologie   6,00 0,00 7,00 8,00 9,00 

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.14 204.110,10 0,00 165.833,00 166.620,00 167.492,00 

Venituri din prestari de servicii si alte 

activitati 
33.10 201.764,25 0,00 163.841,00 164.609,00 165.447,00 

          Taxe si alte venituri in invatamant 33.10.05 50,00 0,00 50,00 50,00 52,00 

2.Scoala Gimnaziala Speciala "C-tin Pufan"   25,00 0,00 25,00 25,00 26,00 

3.Liceul Tehnologic "Simion Mehedinti"   25,00 0,00 25,00 25,00 26,00 

          Venituri din prestari de servicii si alte 

activitati 
33.10.08 2.590,25 0,00 2.615,00 2.637,00 2.689,00 

1.Sp.Clinic Jud.de Urgenta "Sf.Apostol 

Andrei" 
  2.201,00 0,00 2.250,00 2.260,00 2.300,00 

2.Sp.de Boli Infectioase "Sf.Cuvioasa 

Parascheva" 
  110,00 0,00 111,00 112,00 113,00 

3.Spitalul de Pneumoftiziologie   179,25 0,00 164,00 165,00 166,00 

4. Spitalul Tg. Bujor   100,00   90,00 100,00 110,00 

          Venituri din contractele incheiate cu 

casele de asigurari sociale de sanatate 
33.10.21 159.067,00 0,00 132.890,00 133.320,00 133.760,00 

1.Sp.Clinic Jud.de Urgenta "Sf.Apostol 

Andrei" 
  123.847,00 0,00 102.700,00 102.900,00 103.000,00 

2.Sp.de Boli Infectioase "Sf.Cuvioasa 

Parascheva" 
  13.606,00 0,00 11.700,00 11.800,00 12.000,00 

3.Spitalul de Pneumoftiziologie   17.678,00 0,00 14.750,00 14.800,00 14.900,00 

4. Spitalul Tg. Bujor   3.936,00   3.740,00 3.820,00 3.860,00 

         Venituri din contractele incheiate cu 

directiile de sanatate publica din sume 

alocate de la bugetul de stat 

33.10.30 29.604,00 0,00 18.330,00 18.540,00 18.750,00 

1.Sp.Clinic Jud.de Urgenta "Sf.Apostol 

Andrei" 
  18.121,00 0,00 11.700,00 11.800,00 11.900,00 

2.Sp.de Boli Infectioase "Sf.Cuvioasa 

Parascheva" 
  8.745,00 0,00 4.600,00 4.650,00 4.700,00 

3.Spitalul de Pneumoftiziologie   2.310,00 0,00 1.800,00 1.850,00 1.900,00 

4. Spitalul Tg. Bujor   428,00 0,00 230,00 240,00 250,00 

         Venituri din contractele incheiate cu 

directiile de sanatate publica din sume 

alocate din veniturile proprii ale 

Ministerului Sanatatii 

33.10.31 7.418,00 0,00 7.556,00 7.662,00 7.796,00 

1.Sp.Clinic Jud.de Urgenta "Sf.Apostol 

Andrei" 
  4.500,00 0,00 1.900,00 1.950,00 2.000,00 

2.Sp.de Boli Infectioase "Sf.Cuvioasa 

Parascheva" 
  2.258,00 0,00 5.050,00 5.100,00 5.175,00 

3.Spitalul de Pneumoftiziologie   660,00 0,00 606,00 612,00 621,00 
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         Venituri din contractele incheiate cu 

institutiile de medicina legala 
33.10.32 3.033,00 0,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 

1.Sp.Clinic Jud.de Urgenta "Sf.Apostol 

Andrei" 
  3.033,00 0,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 

          Alte venituri din prestari de servicii si 

alte activitati 
33.10.50 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Spitalul Tg. Bujor   2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Diverse venituri 36.10 2.313,50 0,00 1.992,00 2.011,00 2.045,00 

Sume provenite din finantarea bugetara a 

anilor precedenti, aferente sectiunii de 

dezvoltare 

36.10.32.02 30,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.Sp.Clinic Jud.de Urgenta "Sf.Apostol 

Andrei" 
  30,02         

Sume provenite din finantarea bugetara a 

anilor precedenti, aferente sectiunii de 

functionare 

36.10.32.03 40,48 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.Sp.Clinic Jud.de Urgenta "Sf.Apostol 

Andrei" 
  32,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor   8,48 0,00 0,00 0,00 0,00 

          Alte venituri 36.10.50 2.243,00 0,00 1.992,00 2.011,00 2.045,00 

 1.Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor   20,00 0,00 20,00 20,00 21,00 

 2.Serv.public judetean de adm.a dom.public si 

privat  
  330,00 0,00 202,00 204,00 207,00 

 3.Biblioteca "V.A.Urechia"   50,00 0,00 50,00 51,00 52,00 

 4.Muzeul de arta vizuala   15,00 0,00 15,00 15,00 16,00 

 5.Muzeul de istorie   280,00 0,00 202,00 204,00 207,00 

 6.Complexul Muzeal de Stiintele Naturii   700,00 0,00 707,00 714,00 725,00 

 7.Centrul cultural "Dunarea de Jos"   400,00 0,00 404,00 408,00 415,00 

 8.Camera Agricola   388,00 0,00 392,00 395,00 402,00 

9.Unitatea Medico Sociala Ganesti   60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transferuri voluntare, altele decat 

subventiile 
37.10 32,35 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Donatii si sponsorizari 37.10.01 32,35 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.Sp.Clinic Jud.de Urgenta "Sf.Apostol 

Andrei" 
  31,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.Spitalul de Pneumoftiziologie   0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru 

finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului 

local 

37.10.03 -7.522,00 0,00 -526,00 -609,00 -686,00 

Varsaminte din sectiunea de functionare 37.10.04 7.522,00 0,00 526,00 609,00 686,00 

II.VENITURI DIN CAPITAL 00.15 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Venituri din valorificarea unor bunuri 39.10 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Venituri din valorificarea unor bunuri ale 

institutiilor publice 
39.10.50 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.Spitalul de Pneumoftiziologie   7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IV. SUBVENTII 00.17 44.481,66 0,00 31.442,00 31.957,00 32.297,00 

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE 
00.18 44.481,66 0,00 31.442,00 31.957,00 32.297,00 

Subventii de la bugetul de stat 42.10 168,66 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Subventii de la bugetul de stat catre 

institutii publice finantate partial sau 

integral din venituri proprii pentru proiecte 

finantate din FEN postaderare 

42.10.39 168,66 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.Serviciul public judetean de administrarea 

domeniului public si privat 
  168,66         

Subventii de la alte administratii 43.10 44.313,00 0,00 31.442,00 31.957,00 32.297,00 

         Subventii pentru institutii publice 43.10.09 25.143,00 0,00 21.390,00 22.210,00 22.430,00 

1.Directia judeteana de evidenta a persoanelor    1.190,00 0,00 1.190,00 1.190,00 1.190,00 

2.Serviciul public judetean de administrarea 

domeniului public si privat 
  3.493,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

3.Muzeul de arta vizuala   1.147,00 0,00 1.085,00 1.090,00 1.100,00 

4.Muzeul de istorie   2.317,00 0,00 2.265,00 2.270,00 2.275,00 

5.Complexul Muzeal de Stiintele Naturii   7.511,00 0,00 5.000,00 5.300,00 5.400,00 

6.Centrul cultural "Dunarea de Jos"   4.450,00 0,00 4.400,00 4.410,00 4.415,00 

7.Unitatea medico-sociala Ganesti   5.035,00 0,00 5.450,00 5.950,00 6.050,00 

         Subventii din bug.locale pentru 

finantarea cheltuielilor curente din 

domeniul sanatatii 

43.10.10 3.754,00 0,00 3.760,00 3.345,00 3.360,00 

1. Spitalul Clinic Judetean de Urgenta 

"Sf.Apostol Andrei" 
  2.800,00 0,00 2.950,00 2.525,00 2.530,00 
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2. Spitalul de Boli Infectioase "Sf.Cuvioasa 

Parascheva" 
  454,00 0,00 405,00 410,00 415,00 

3. Spitalul de Pneumoftiziologie   400,00 0,00 405,00 410,00 415,00 

4. Spitalul Tg.Bujor   100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Subventii din bug.locale pentru 

finantarea cheltuielilor de capital din 

domeniul sanatatii 

43.10.14 9.018,00 0,00 3.600,00 3.610,00 3.615,00 

1.Spitalul Clinic Judetean de Urgenta 

"Sf.Apostol Andrei" 
  6.024,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

2.Spitalul de Boli Infectioase "Sf.Cuvioasa 

Parascheva" 
  394,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

3.Spitalul de Pneumoftiziologie   2.600,00 0,00 500,00 510,00 515,00 

         Subventii din bug.local pt.finantarea 

camerelor agricole 
43.10.15 765,00 0,00 765,00 765,00 765,00 

         Subventii pentru institutii publice 

destinate sectiunii de dezvoltare 
43.10.19 1.944,00 0,00 1.927,00 2.027,00 2.127,00 

 1.Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor   22,00 0,00 22,00 22,00 22,00 

 2.Serv.public judetean de adm.a dom.public si 

privat  
  900,00 0,00 500,00 500,00 500,00 

 3.Muzeul de arta vizuala   4,00 0,00 5,00 5,00 5,00 

 4.Muzeul de istorie   424,00 0,00 700,00 700,00 700,00 

 5.Complexul Muzeal de Stiintele Naturii   231,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

 6.Centrul cultural "Dunarea de Jos"   143,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

 7.Unitatea medico-sociala Ganesti   220,00 0,00 500,00 600,00 700,00 

         Subventii din bugetul Fondului 

national unic de asigurari sociale de sanatate 

pentru acoperirea cresterilor salariale 

43.10.33 3.689,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. Spitalul Clinic Judetean de Urgenta 

"Sf.Apostol Andrei" 
  2.844,00         

2. Spitalul de Boli Infectioase "Sf.Cuvioasa 

Parascheva" 
  215,00         

3. Spitalul de Pneumoftiziologie   630,00         

Sume FEN postaderare in contul platilor 

efectuate 
4510 44,72 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fondul European pentru Pescuit 451005 44,72 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sume primite în contul plăţilor efectuate în 

anii anteriori 
45.10.05.02 44,72 0,00 0,00 0,00 0,00 

 1.Serv.public judetean de adm.a dom.public si 

privat  
  44,72         

CHELTUIELI - TOTAL 5010 272.942,48 0,00 197.566,00 198.872,00 200.091,00 

Total titluri   272.942,48 0,00 197.566,00 198.872,00 200.091,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 254.188,08 0,00 191.513,00 192.626,00 193.663,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 143.028,00 0,00 112.645,00 114.053,00 115.440,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 110.293,08 0,00 78.581,00 78.221,00 77.867,00 

Titlul X Alte cheltuieli 59 867,00 0,00 287,00 352,00 356,00 

Burse 59.01 867,00 0,00 287,00 352,00 356,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 18.754,40 0,00 6.053,00 6.246,00 6.428,00 

Titlul X Active nefinanciare 71 18.754,40 0,00 6.053,00 6.246,00 6.428,00 

    Active fixe 71.01 17.054,40 0,00 5.803,00 5.971,00 6.128,00 

           Constructii 71.01.01 5.977,00 0,00 2.650,00 2.535,00 2.415,00 

           Masini, echipamente si mijloace de 

transport 
71.01.02 9.434,40 0,00 1.972,00 2.125,00 2.285,00 

           Mobilier, aparatura birotica si alte active 

corporale 
71.01.03 104,00 0,00 307,00 407,00 407,00 

           Alte active fixe  71.01.30 1.539,00 0,00 874,00 904,00 1.021,00 

    Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 1.700,00 0,00 250,00 275,00 300,00 

I.ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 54.10 6.538,86 0,00 3.934,00 3.936,00 3.940,00 

Total titluri   6.538,86 0,00 3.934,00 3.936,00 3.940,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 5.193,48 0,00 3.412,00 3.414,00 3.418,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 2.400,00 0,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 2.793,48 0,00 1.312,00 1.314,00 1.318,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 1.345,38 0,00 522,00 522,00 522,00 

Titlul X Active nefinanciare 71 1.345,38 0,00 522,00 522,00 522,00 

    Active fixe 71.01 1.345,38 0,00 522,00 522,00 522,00 

           Constructii 71.01.01 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

           Masini, echipamente si mijloace de 

transport 
71.01.02 1.173,38 0,00 465,00 465,00 463,00 

           Alte active fixe  71.01.30 57,00 0,00 57,00 57,00 59,00 

Servicii publice comunitare de evidenta a 

persoanelor 
54.10.10 1.259,48 0,00 1.232,00 1.232,00 1.233,00 
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      CHELTUIELI CURENTE 01 1.237,48 0,00 1.210,00 1.210,00 1.211,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 950,00 0,00 950,00 950,00 950,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 287,48 0,00 260,00 260,00 261,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 22,00 0,00 22,00 22,00 22,00 

Titlul X Active nefinanciare 71 22,00 0,00 22,00 22,00 22,00 

    Active fixe 71.01 22,00 0,00 22,00 22,00 22,00 

           Alte active fixe  71.01.30 22,00 0,00 22,00 22,00 22,00 

Alte servicii publice generale 54.10.50 5.279,38 0,00 2.702,00 2.704,00 2.707,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 3.956,00 0,00 2.202,00 2.204,00 2.207,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 1.450,00 0,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 2.506,00 0,00 1.052,00 1.054,00 1.057,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 1.323,38 0,00 500,00 500,00 500,00 

Titlul X Active nefinanciare 71 1.323,38 0,00 500,00 500,00 500,00 

    Active fixe 71.01 1.323,38 0,00 500,00 500,00 500,00 

           Constructii 71.01.01 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

           Masini, echipamente si mijloace de 

transport 
71.01.02 1.173,38 0,00 465,00 465,00 463,00 

           Alte active fixe  71.01.30 35,00 0,00 35,00 35,00 37,00 

II. INVATAMANT 65.10 50,00 0,00 50,00 50,00 52,00 

Invatamant nedefinibil prin nivel 65.10.07 50,00 0,00 50,00 50,00 52,00 

     Invatamant special 65.10.07.04 50,00 0,00 50,00 50,00 52,00 

Total titluri   50,00 0,00 50,00 50,00 52,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 50,00 0,00 50,00 50,00 52,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 50,00 0,00 50,00 50,00 52,00 

2.Scoala Gimnaziala Speciala "Constantin 

Pufan" 
  25,00 0,00 25,00 25,00 26,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 25,00 0,00 25,00 25,00 26,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 25,00 0,00 25,00 25,00 26,00 

3.Liceul Tehnologic "S.Mehedinti"   25,00 0,00 25,00 25,00 26,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 25,00 0,00 25,00 25,00 26,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 25,00 0,00 25,00 25,00 26,00 

III. SANATATE 66.10 243.454,62 0,00 172.892,00 173.259,00 174.122,00 

Servicii medicale in unitati sanitare cu 

paturi 
66.10.06 243.454,62 0,00 172.892,00 173.259,00 174.122,00 

Total titluri   243.454,62 0,00 172.892,00 173.259,00 174.122,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 227.208,60 0,00 168.960,00 169.237,00 170.025,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 131.311,00 0,00 101.200,00 102.500,00 103.800,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 95.030,60 0,00 67.473,00 66.385,00 65.869,00 

Titlul X Alte cheltuieli 59 867,00 0,00 287,00 352,00 356,00 

Burse 59.01 867,00 0,00 287,00 352,00 356,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 16.246,02 0,00 3.932,00 4.022,00 4.097,00 

Titlul X Active nefinanciare 71 16.246,02 0,00 3.932,00 4.022,00 4.097,00 

    Active fixe 71.01 14.546,02 0,00 3.682,00 3.747,00 3.797,00 

           Constructii 71.01.01 5.204,00 0,00 1.950,00 1.835,00 1.715,00 

           Masini, echipamente si mijloace de 

transport 
71.01.02 8.098,02 0,00 1.400,00 1.550,00 1.700,00 

           Mobilier, aparatura birotica si alte active 

corporale 
71.01.03 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

           Alte active fixe  71.01.30 1.234,00 0,00 332,00 362,00 382,00 

    Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 1.700,00 0,00 250,00 275,00 300,00 

     Spitale generale 66.10.06.01 242.004,62 0,00 171.442,00 171.809,00 172.672,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 225.758,60 0,00 167.510,00 167.787,00 168.575,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 130.111,00 0,00 100.000,00 101.300,00 102.600,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 94.780,60 0,00 67.223,00 66.135,00 65.619,00 

Titlul X Alte cheltuieli 59 867,00 0,00 287,00 352,00 356,00 

Burse 59.01 867,00 0,00 287,00 352,00 356,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 16.246,02 0,00 3.932,00 4.022,00 4.097,00 

Titlul X Active nefinanciare 71 16.246,02 0,00 3.932,00 4.022,00 4.097,00 

    Active fixe 71.01 14.546,02 0,00 3.682,00 3.747,00 3.797,00 

           Constructii 71.01.01 5.204,00 0,00 1.950,00 1.835,00 1.715,00 

           Masini, echipamente si mijloace de 

transport 
71.01.02 8.098,02 0,00 1.400,00 1.550,00 1.700,00 

           Mobilier, aparatura birotica si alte active 

corporale 
71.01.03 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

           Alte active fixe  71.01.30 1.234,00 0,00 332,00 362,00 382,00 

    Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 1.700,00 0,00 250,00 275,00 300,00 

1.Spitalul Clinic Judetean de Urgenta 

"Sf.Apostol Andrei" 
  185.226,62 0,00 127.178,00 127.115,00 127.415,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 172.264,60 0,00 124.178,00 124.115,00 124.415,00 
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Titlul I Cheltuieli de personal 10 99.684,00 0,00 76.000,00 77.000,00 78.000,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 71.830,60 0,00 47.978,00 46.850,00 46.148,00 

Titlul X Alte cheltuieli 59 750,00 0,00 200,00 265,00 267,00 

Burse 59.01 750,00 0,00 200,00 265,00 267,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 12.962,02 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

Titlul X Active nefinanciare 71 12.962,02 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

    Active fixe 71.01 11.262,02 0,00 2.750,00 2.725,00 2.700,00 

           Constructii 71.01.01 2.904,00 0,00 1.450,00 1.325,00 1.200,00 

           Masini, echipamente si mijloace de 

transport 
71.01.02 7.438,02 0,00 1.200,00 1.300,00 1.400,00 

           Alte active fixe  71.01.30 920,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

    Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 1.700,00 0,00 250,00 275,00 300,00 

2.Spitalul de Boli Infectioase "Sf.Cuvioasa 

Parascheva" 
  26.572,00 0,00 21.972,00 22.179,00 22.511,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 26.046,00 0,00 21.740,00 21.947,00 22.279,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 10.408,00 0,00 8.500,00 8.700,00 8.900,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 15.621,00 0,00 13.223,00 13.230,00 13.361,00 

Titlul X Alte cheltuieli 59 17,00 0,00 17,00 17,00 18,00 

Burse 59.01 17,00 0,00 17,00 17,00 18,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 526,00 0,00 232,00 232,00 232,00 

Titlul X Active nefinanciare 71 526,00 0,00 232,00 232,00 232,00 

    Active fixe 71.01 526,00 0,00 232,00 232,00 232,00 

           Masini, echipamente si mijloace de 

transport 
71.01.02 314,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

           Alte active fixe  71.01.30 212,00 0,00 132,00 132,00 132,00 

3.Spitalul de Pneumoftiziologie   24.694,00 0,00 18.232,00 18.355,00 18.526,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 21.961,00 0,00 17.532,00 17.565,00 17.661,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 16.580,00 0,00 12.400,00 12.450,00 12.500,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 5.361,00 0,00 5.112,00 5.095,00 5.140,00 

Titlul X Alte cheltuieli 59 20,00 0,00 20,00 20,00 21,00 

Burse 59.01 20,00 0,00 20,00 20,00 21,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 2.733,00 0,00 700,00 790,00 865,00 

Titlul X Active nefinanciare 71 2.733,00 0,00 700,00 790,00 865,00 

    Active fixe 71.01 2.733,00 0,00 700,00 790,00 865,00 

           Constructii 71.01.01 2.300,00 0,00 500,00 510,00 515,00 

           Masini, echipamente si mijloace de 

transport 
71.01.02 321,00 0,00 100,00 150,00 200,00 

           Mobilier, aparatura birotica si alte active 

corporale 
71.01.03 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

           Alte active fixe  71.01.30 102,00 0,00 100,00 130,00 150,00 

4.Spitalul Tg.Bujor   5.512,00 0,00 4.060,00 4.160,00 4.220,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 5.487,00 0,00 4.060,00 4.160,00 4.220,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 3.439,00 0,00 3.100,00 3.150,00 3.200,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 1.968,00 0,00 910,00 960,00 970,00 

Titlul X Alte cheltuieli 59 80,00 0,00 50,00 50,00 50,00 

Burse 59.01 80,00 0,00 50,00 50,00 50,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titlul X Active nefinanciare 71 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    Active fixe 71.01 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

           Masini, echipamente si mijloace de 

transport 
71.01.02 25,00         

     Unitati medico-sociale 66.10.06.03 1.450,00 0,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 1.450,00 0,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 250,00 0,00 250,00 250,00 250,00 

IV. CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 67.10 17.709,00 0,00 15.033,00 15.367,00 15.510,00 

Total titluri   17.709,00 0,00 15.033,00 15.367,00 15.510,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 16.856,00 0,00 14.128,00 14.462,00 14.605,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 6.194,00 0,00 5.807,00 5.865,00 5.952,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 10.662,00 0,00 8.321,00 8.597,00 8.653,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 853,00 0,00 905,00 905,00 905,00 

Titlul X Active nefinanciare 71 853,00 0,00 905,00 905,00 905,00 

    Active fixe 71.01 853,00 0,00 905,00 905,00 905,00 

           Constructii 71.01.01 518,00 0,00 700,00 700,00 700,00 

           Masini, echipamente si mijloace de 

transport 
71.01.02 80,00 0,00 20,00 20,00 25,00 

           Mobilier, aparatura birotica si alte active 

corporale 
71.01.03 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

           Alte active fixe  71.01.30 238,00 0,00 185,00 185,00 180,00 
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Servicii culturale 67.10.03 17.709,00 0,00 15.033,00 15.367,00 15.510,00 

Total titluri   17.709,00 0,00 15.033,00 15.367,00 15.510,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 16.856,00 0,00 14.128,00 14.462,00 14.605,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 6.194,00 0,00 5.807,00 5.865,00 5.952,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 10.662,00 0,00 8.321,00 8.597,00 8.653,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 853,00 0,00 905,00 905,00 905,00 

Titlul X Active nefinanciare 71 853,00 0,00 905,00 905,00 905,00 

    Active fixe 71.01 853,00 0,00 905,00 905,00 905,00 

           Constructii 71.01.01 518,00 0,00 700,00 700,00 700,00 

           Masini, echipamente si mijloace de 

transport 
71.01.02 80,00 0,00 20,00 20,00 25,00 

           Mobilier, aparatura birotica si alte active 

corporale 
71.01.03 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

           Alte active fixe  71.01.30 238,00 0,00 185,00 185,00 180,00 

Biblioteci publice nationale 67.10.03.01 50,00 0,00 50,00 51,00 52,00 

Total titluri   50,00 0,00 50,00 51,00 52,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 50,00 0,00 50,00 51,00 52,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 50,00 0,00 50,00 51,00 52,00 

   Muzee 67.10.03.03 12.629,00 0,00 10.079,00 10.398,00 10.528,00 

     Muzeul de Arta Vizuala   1.166,00 0,00 1.105,00 1.110,00 1.121,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 1.162,00 0,00 1.100,00 1.105,00 1.116,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 772,00 0,00 707,00 714,00 725,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 390,00 0,00 393,00 391,00 391,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 4,00 0,00 5,00 5,00 5,00 

Titlul X Active nefinanciare 71 4,00 0,00 5,00 5,00 5,00 

    Active fixe 71.01 4,00 0,00 5,00 5,00 5,00 

           Alte active fixe 71.01.30 4,00 0,00 5,00 5,00 5,00 

      Muzeul de Istorie   3.021,00 0,00 3.167,00 3.174,00 3.182,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 2.546,00 0,00 2.467,00 2.474,00 2.482,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 951,00 0,00 858,00 867,00 880,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 1.595,00 0,00 1.609,00 1.607,00 1.602,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 475,00 0,00 700,00 700,00 700,00 

Titlul X Active nefinanciare 71 475,00 0,00 700,00 700,00 700,00 

    Active fixe 71.01 475,00 0,00 700,00 700,00 700,00 

           Constructii 71.01.01 475,00 0,00 700,00 700,00 700,00 

      Complexul Muzeal de Stiintele Naturii   8.442,00 0,00 5.807,00 6.114,00 6.225,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 8.211,00 0,00 5.707,00 6.014,00 6.125,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 2.371,00 0,00 2.222,00 2.244,00 2.277,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 5.840,00 0,00 3.485,00 3.770,00 3.848,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 231,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

Titlul X Active nefinanciare 71 231,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

    Active fixe 71.01 231,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

           Constructii 71.01.01 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

           Mobilier, aparatura birotica si alte active 

corporale 
71.01.03 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

           Alte active fixe  71.01.30 191,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

Alte servicii culturale 67.10.03.30 5.030,00 0,00 4.904,00 4.918,00 4.930,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 4.887,00 0,00 4.804,00 4.818,00 4.830,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 2.100,00 0,00 2.020,00 2.040,00 2.070,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 2.787,00 0,00 2.784,00 2.778,00 2.760,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 143,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

Titlul X Active nefinanciare 71 143,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

    Active fixe 71.01 143,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

           Constructii 71.01.01 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

           Masini, echipamente si mijloace de 

transport 
71.01.02 80,00 0,00 20,00 20,00 25,00 

           Alte active fixe  71.01.30 43,00 0,00 80,00 80,00 75,00 

V.ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 68.10 4.037,00 0,00 4.500,00 5.100,00 5.300,00 

Unitati de asistenta medico-sociale 68.10.12 4.037,00 0,00 4.500,00 5.100,00 5.300,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 3.817,00 0,00 3.900,00 4.400,00 4.500,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 2.285,00 0,00 2.700,00 2.750,00 2.750,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 1.532,00 0,00 1.200,00 1.650,00 1.750,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 220,00 0,00 600,00 700,00 800,00 

Titlul X Active nefinanciare 71 220,00 0,00 600,00 700,00 800,00 

    Active fixe 71.01 220,00 0,00 600,00 700,00 800,00 

           Constructii 71.01.01 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

           Mobilier, aparatura birotica si alte active 

corporale 
71.01.03 70,00 0,00 300,00 400,00 400,00 

           Alte active fixe  71.01.30 10,00 0,00 300,00 300,00 400,00 
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VI.AGRICULTURA, SILVICULTURA, 

PISCICULTURA SI VANATOARE 
83.10 1.153,00 0,00 1.157,00 1.160,00 1.167,00 

Agricultura 83.10.03 1.153,00 0,00 1.157,00 1.160,00 1.167,00 

    Camere agricole 83.10.03.07 1.153,00 0,00 1.157,00 1.160,00 1.167,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 1.063,00 0,00 1.063,00 1.063,00 1.063,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 838,00 0,00 838,00 838,00 838,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 225,00 0,00 225,00 225,00 225,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 90,00 0,00 94,00 97,00 104,00 

Titlul X Active nefinanciare 71 90,00 0,00 94,00 97,00 104,00 

    Active fixe 71.01 90,00 0,00 94,00 97,00 104,00 

           Masini, echipamente si mijloace de 

transport 
71.01.02 83,00 0,00 87,00 90,00 97,00 

           Mobilier, aparatura birotica si alte active 

corporale 
71.01.03 7,00 0,00 7,00 7,00 7,00 

DEFICIT*   -24.112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 *Deficitul se finanţează din excedentul anilor precedenţi   



Monitorul Oficial al judeţului Galaţi nr. 12 din decembrie 2016 
 

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE 
 

   
- mii lei - 

DENUMIRE INDICATORI 
                    

COD 

BUGET  2016 

TOTAL 

Din care credite 

bug. destinate 

stingerii plăţilor 

restante 

 
1 2 3 4 

VENITURI - TOTAL 00.01 230.096,08 0,00 

I. VENITURI CURENTE 00.02 196.745,08 0,00 

C. VENITURI NEFISCALE 00.12 196.745,08 0,00 

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 00.13 187,00 0,00 

Venituri din proprietate 30.10 187,00 0,00 

Venituri din concesiuni si inchirieri 30.10.05 187,00 0,00 

1.Sp.Clinic Jud.de Urgenta "Sf.Apostol Andrei"   176,00 0,00 

2.Sp.de Boli Infectioase "Sf.Cuvioasa Parascheva"   5,00 0,00 

3.Spitalul de Pneumoftiziologie   6,00 0,00 

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.14 196.558,08 0,00 

Venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.10 201.764,25 0,00 

          Taxe si alte venituri in invatamant 33.10.05 50,00 0,00 

1.Scoala Gimnaziala Speciala "C-tin Pufan"   25,00 0,00 

2.Liceul Tehnologic "Simion Mehedinti"   25,00 0,00 

          Venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.10.08 2.590,25 0,00 

1.Sp.Clinic Jud.de Urgenta "Sf.Apostol Andrei"   2.201,00 0,00 

2.Sp.de Boli Infectioase "Sf.Cuvioasa Parascheva"   110,00 0,00 

3.Spitalul de Pneumoftiziologie   179,25 0,00 

4. Spitalul Tg. Bujor   100,00 0,00 

          Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de 

sanatate 
33.10.21 159.067,00 0,00 

1.Sp.Clinic Jud.de Urgenta "Sf.Apostol Andrei"   123.847,00 0,00 

2.Sp.de Boli Infectioase "Sf.Cuvioasa Parascheva"   13.606,00 0,00 

3.Spitalul de Pneumoftiziologie   17.678,00 0,00 

4. Spitalul Tg. Bujor   3.936,00 0,00 

         Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica 

din sume alocate de la bugetul de stat 
33.10.30 29.604,00 0,00 

1.Sp.Clinic Jud.de Urgenta "Sf.Apostol Andrei"   18.121,00 0,00 

2.Sp.de Boli Infectioase "Sf.Cuvioasa Parascheva"   8.745,00 0,00 

3.Spitalul de Pneumoftiziologie   2.310,00 0,00 

4. Spitalul Tg. Bujor   428,00 0,00 

         Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica 

din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii 
33.10.31 7.418,00 0,00 

1.Sp.Clinic Jud.de Urgenta "Sf.Apostol Andrei"   4.500,00 0,00 

2.Sp.de Boli Infectioase "Sf.Cuvioasa Parascheva"   2.258,00 0,00 

3.Spitalul de Pneumoftiziologie   660,00 0,00 

         Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala 33.10.32 3.033,00 0,00 

1.Sp.Clinic Jud.de Urgenta "Sf.Apostol Andrei"   3.033,00 0,00 

          Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.10.50 2,00 0,00 

4. Spitalul Tg. Bujor   2,00 0,00 

Diverse venituri 36.10 2.283,48 0,00 

Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii 

de functionare 
36.10.32.03 40,48 0,00 

1.Sp.Clinic Jud.de Urgenta "Sf.Apostol Andrei"   32,00 0,00 

2.Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor   8,48 0,00 

          Alte venituri 36.10.50 2.243,00 0,00 

 1.Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor   20,00 0,00 

 2.Serv.public judetean de adm.a dom.public si privat    330,00 0,00 

 3.Biblioteca "V.A.Urechia"   50,00 0,00 

 4.Muzeul de arta vizuala   15,00 0,00 

 5.Muzeul de istorie   280,00 0,00 

 6.Complexul Muzeal de Stiintele Naturii   700,00 0,00 

 7.Centrul cultural "Dunarea de Jos"   400,00 0,00 

 8.Camera Agricola   388,00 0,00 

9.Unitatea Medico Sociala Ganesti   60,00 0,00 

Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.10 -7.489,65 0,00 
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         Donatii si sponsorizari 37.10.01 32,35 0,00 

1.Sp.Clinic Jud.de Urgenta "Sf.Apostol Andrei"   31,60 0,00 

2.Spitalul de Pneumoftiziologie   0,75 0,00 

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de 

dezvoltare a bugetului local 
37.10.03 -7.522,00 0,00 

III. OPERAŢIUNI FINANCIARE   (cod 40.10+41.10) 00.16     

IV. SUBVENTII 00.17 33.351,00 0,00 

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI 

PUBLICE 
00.18 33.351,00 0,00 

Subventii de la alte administratii 43.10 33.351,00 0,00 

         Subventii pentru institutii publice 43.10.09 25.143,00 0,00 

1.Directia judeteana de evidenta a persoanelor    1.190,00 0,00 

2.Serviciul public judetean de administrarea domeniului public si privat   3.493,00 0,00 

3.Muzeul de arta vizuala   1.147,00 0,00 

4.Muzeul de istorie   2.317,00 0,00 

5.Complexul Muzeal de Stiintele Naturii   7.511,00 0,00 

6.Centrul cultural "Dunarea de Jos"   4.450,00 0,00 

7.Unitatea medico-sociala Ganesti   5.035,00 0,00 

         Subventii din bug.locale pentru finantarea cheltuielilor curente din 

domeniul sanatatii 
43.10.10 3.754,00 0,00 

1.Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Apostol Andrei"   2.800,00 0,00 

2.Spitalul de Boli Infectioase "Sf.Cuvioasa Parascheva"   454,00 0,00 

3.Spitalul de Pneumoftiziologie   400,00 0,00 

4,Spitalul Tg.Bujor   100,00 0,00 

         Subventii din bug.local pt.finantarea camerelor agricole 43.10.15 765,00 0,00 

         Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de 

sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale 
43.10.33 3.689,00 0,00 

1. Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Apostol Andrei"   2.844,00 0,00 

2. Spitalul de Boli Infectioase "Sf.Cuvioasa Parascheva"   215,00 0,00 

3. Spitalul de Pneumoftiziologie   630,00 0,00 

CHELTUIELI - TOTAL 4910,00 254.188,08 0,00 

Total titluri   254.188,08 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 254.188,08 0,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10,00 143.028,00 0,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20,00 110.293,08 0,00 

Titlul X Alte cheltuieli 59,00 867,00 0,00 

Burse 59,01 867,00 0,00 

I.ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 54.10 5.193,48 0,00 

Total titluri   5.193,48 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 5.193,48 0,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10,00 2.400,00 0,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20,00 2.793,48 0,00 

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 54.10.10 1.237,48 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 1.237,48 0,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10,00 950,00 0,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20,00 287,48 0,00 

Alte servicii publice generale 54.10.50 3.956,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 3.956,00 0,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10,00 1.450,00 0,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20,00 2.506,00 0,00 

II. INVATAMANT 65.10 50,00 0,00 

Invatamant nedefinibil prin nivel 65.10.07 50,00 0,00 

     Invatamant special 65.10.07.04 50,00 0,00 

Total titluri   50,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 50,00 0,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20,00 50,00 0,00 

2.Scoala Gimnaziala Speciala "Constantin Pufan"   25,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 25,00 0,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20,00 25,00 0,00 

3.Liceul Tehnologic "S.Mehedinti"   25,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 25,00 0,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20,00 25,00 0,00 

III. SANATATE 66.10 227.208,60 0,00 

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 66.10.06 227.208,60 0,00 

Total titluri   227.208,60 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 227.208,60 0,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10,00 131.311,00 0,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20,00 95.030,60 0,00 
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Titlul X Alte cheltuieli 59,00 867,00 0,00 

Burse 59,01 867,00 0,00 

     Spitale generale 66.10.06.01 225.758,60 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 225.758,60 0,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10,00 130.111,00 0,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20,00 94.780,60 0,00 

Titlul X Alte cheltuieli 59,00 867,00 0,00 

Burse 59,01 867,00 0,00 

1.Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Apostol Andrei"   172.264,60 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 172.264,60 0,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10,00 99.684,00 0,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20,00 71.830,60 0,00 

Titlul X Alte cheltuieli 59,00 750,00 0,00 

Burse 59,01 750,00 0,00 

2.Spitalul de Boli Infectioase "Sf.Cuvioasa Parascheva"   26.046,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 26.046,00 0,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10,00 10.408,00 0,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20,00 15.621,00 0,00 

Titlul X Alte cheltuieli 59,00 17,00 0,00 

Burse 59.01 17,00 0,00 

3.Spitalul de Pneumoftiziologie   21.961,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 21.961,00 0,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10,00 16.580,00 0,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20,00 5.361,00 0,00 

Titlul X Alte cheltuieli 59,00 20,00 0,00 

Burse 59.01 20,00 0,00 

4.Spitalul Tg.Bujor   1.968,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 1.968,00 0,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10,00 3.439,00 0,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20,00 1.968,00 0,00 

Titlul X Alte cheltuieli 59,00 80,00 0,00 

Burse 59.01 80,00 0,00 

     Unitati medico-sociale 66.10.06.03 1.450,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 1.450,00 0,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10,00 1.200,00 0,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20,00 250,00 0,00 

IV. CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 67.10 16.856,00 0,00 

Total titluri   16.856,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 16.856,00 0,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10,00 6.194,00 0,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20,00 10.662,00 0,00 

Servicii culturale 67.10.03 16.856,00 0,00 

Total titluri   16.856,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 16.856,00 0,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10,00 6.194,00 0,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20,00 10.662,00 0,00 

Biblioteci publice nationale 67.10.03.01 50,00 0,00 

Total titluri   50,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 50,00 0,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20,00 50,00 0,00 

   Muzee 67.10.03.03 11.919,00 0,00 

     Muzeul de Arta Vizuala   1.162,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 1.162,00 0,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10,00 772,00 0,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20,00 390,00 0,00 

      Muzeul de Istorie   2.546,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 2.546,00 0,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10,00 951,00 0,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20,00 1.595,00 0,00 

      Complexul Muzeal de Stiintele Naturii   8.211,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 8.211,00 0,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10,00 2.371,00 0,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20,00 5.840,00 0,00 

Alte servicii culturale 67.10.03.30 4.887,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 4.887,00 0,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10,00 2.100,00 0,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20,00 2.787,00 0,00 

V.ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 68.10 3.817,00 0,00 
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Unitati de asistenta medico-sociale 68.10.12 3.817,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 3.817,00 0,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10,00 2.285,00 0,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20,00 1.532,00 0,00 

VI.AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI 

VANATOARE 
83.10 1.063,00 0,00 

Agricultura 83.10.03 1.063,00 0,00 

    Camere agricole 83.10.03.07 1.063,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 1.063,00 0,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10,00 838,00 0,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20,00 225,00 0,00 

DEFICIT   -24.092,00 0,00 

 *Deficitul se finanţează din excedentul anilor precedenţi 
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SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE 
 

   
- mii lei - 

DENUMIRE INDICATORI 
                    

COD 

BUGET  2016 

TOTAL 

Din care credite 

bug. destinate 

stingerii plăţilor 

restante 

 
1 2 3 4 

VENITURI - TOTAL 00.01 18.734,40 0,00 

I. VENITURI CURENTE 00.02 7.552,02 0,00 

C. VENITURI NEFISCALE 00.12 7.552,02 0,00 

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.14 7.552,02 0,00 

Diverse venituri 36.10 30,02 0,00 

Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente 

sectiunii de dezvoltare 
36.10.32.02 30,02 0,00 

1.Sp.Clinic Jud.de Urgenta "Sf.Apostol Andrei"   30,02 0,00 

Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.10 7.522,00 0,00 

Varsaminte din sectiunea de functionare 37.10.04 7.522,00 0,00 

II.VENITURI DIN CAPITAL 00.15 7,00 0,00 

Venituri din valorificarea unor bunuri 39.10 7,00 0,00 

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.10.50 7,00 0,00 

1.Spitalul de Pneumoftiziologie   7,00 0,00 

IV. SUBVENTII 00.17 11.130,66 0,00 

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI 

PUBLICE 
00.18 11.130,66 0,00 

Subventii de la bugetul de stat 42.10 168,66 0,00 

         Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate 

partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN 

postaderare 

42.10.39 168,66 0,00 

1.Serviciul public judetean de administrarea domeniului public si privat   168,66 0,00 

Subventii de la alte administratii 43.10 10.962,00 0,00 

         Subventii din bug.locale pentru finantarea cheltuielilor de capital 

din domeniul sanatatii 
43.10.14 9.018,00 0,00 

1.Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Apostol Andrei"   6.024,00 0,00 

2.Spitalul de Boli Infectioase "Sf.Cuvioasa Parascheva"   394,00 0,00 

3.Spitalul de Pneumoftiziologie   2.600,00 0,00 

         Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare 43.10.19 1.944,00 0,00 

 1.Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor   22,00 0,00 

 2.Serv.public judetean de adm.a dom.public si privat    900,00 0,00 

 3.Muzeul de arta vizuala   4,00 0,00 

 4.Muzeul de istorie   424,00 0,00 

 5.Complexul Muzeal de Stiintele Naturii   231,00 0,00 

 6.Centrul cultural "Dunarea de Jos"   143,00 0,00 

 7.Unitatea medico-sociala Ganesti   220,00 0,00 

Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 4510 44,72 0,00 

Fondul European pentru Pescuit 451005 44,72   

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.10.05.02 44,72 0,00 

 1.Serv.public judetean de adm.a dom.public si privat    44,72 0,00 

CHELTUIELI - TOTAL 4910 18.754,40 0,00 

Total titluri   18.754,40 0,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 18.754,40 0,00 

Titlul X Active nefinanciare 71 18.754,40 0,00 

    Active fixe 71.01 17.054,40 0,00 

           Constructii 71.01.01 5.977,00 0,00 

           Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 9.434,40 0,00 

           Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 104,00 0,00 

           Alte active fixe  71.01.30 1.539,00 0,00 

    Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 1.700,00 0,00 

I.ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 54.10 1.345,38 0,00 

Total titluri   1.345,38 0,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 1.345,38 0,00 

Titlul X Active nefinanciare 71 1.345,38 0,00 

    Active fixe 71.01 1.345,38 0,00 

           Constructii 71.01.01 115,00 0,00 
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           Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 1.173,38 0,00 

           Alte active fixe  71.01.30 57,00 0,00 

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 54.10.10 22,00 0,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 22,00 0,00 

Titlul X Active nefinanciare 71 22,00 0,00 

    Active fixe 71.01 22,00 0,00 

           Alte active fixe  71.01.30 22,00 0,00 

Alte servicii publice generale 54.10.50 1.323,38 0,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 1.323,38 0,00 

Titlul X Active nefinanciare 71 1.323,38 0,00 

    Active fixe 71.01 1.323,38 0,00 

           Constructii 71.01.01 115,00 0,00 

           Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 1.173,38 0,00 

           Alte active fixe  71.01.30 35,00 0,00 

III. SANATATE 66.10 16.246,02 0,00 

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 66.10.06 16.246,02 0,00 

Total titluri   16.246,02 0,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 16.246,02 0,00 

Titlul X Active nefinanciare 71 16.246,02 0,00 

    Active fixe 71.01 14.546,02 0,00 

           Constructii 71.01.01 5.204,00 0,00 

           Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 8.098,02 0,00 

           Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 10,00 0,00 

           Alte active fixe  71.01.30 1.234,00 0,00 

    Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 1.700,00 0,00 

     Spitale generale 66.10.06.01 16.246,02 0,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 16.246,02 0,00 

Titlul X Active nefinanciare 71 16.246,02 0,00 

    Active fixe 71.01 14.546,02 0,00 

           Constructii 71.01.01 5.204,00 0,00 

           Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 8.098,02 0,00 

           Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 10,00 0,00 

           Alte active fixe  71.01.30 1.234,00 0,00 

    Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 1.700,00 0,00 

1.Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Apostol Andrei"   12.962,02 0,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 12.962,02 0,00 

Titlul X Active nefinanciare 71 12.962,02 0,00 

    Active fixe 71.01 11.262,02 0,00 

           Constructii 71.01.01 2.904,00 0,00 

           Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 7.438,02 0,00 

           Alte active fixe  71.01.30 920,00 0,00 

    Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 1.700,00 0,00 

2.Spitalul de Boli Infectioase "Sf.Cuvioasa Parascheva"   526,00 0,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 526,00 0,00 

Titlul X Active nefinanciare 71 526,00 0,00 

    Active fixe 71.01 526,00 0,00 

           Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 314,00 0,00 

           Alte active fixe  71.01.30 212,00 0,00 

3.Spitalul de Pneumoftiziologie   2.733,00 0,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 2.733,00 0,00 

Titlul X Active nefinanciare 71 2.733,00 0,00 

    Active fixe 71.01 2.733,00 0,00 

           Constructii 71.01.01 2.300,00 0,00 

           Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 321,00 0,00 

           Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 10,00 0,00 

           Alte active fixe  71.01.30 102,00 0,00 

4.Spitalul Tg.Bujor   25,00 0,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 25,00 0,00 

Titlul X Active nefinanciare 71 25,00 0,00 

    Active fixe 71.01 25,00 0,00 

           Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 25,00 0,00 

IV. CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 67.10 853,00 0,00 

Total titluri   853,00 0,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 853,00 0,00 

Titlul X Active nefinanciare 71 853,00 0,00 

    Active fixe 71.01 853,00 0,00 

           Constructii 71.01.01 518,00 0,00 

           Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 80,00 0,00 
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           Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 17,00 0,00 

           Alte active fixe  71.01.30 238,00 0,00 

Servicii culturale 67.10.03 853,00 0,00 

Total titluri   853,00 0,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 853,00 0,00 

Titlul X Active nefinanciare 71 853,00 0,00 

    Active fixe 71.01 853,00 0,00 

           Constructii 71.01.01 518,00 0,00 

           Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 80,00 0,00 

           Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 17,00 0,00 

           Alte active fixe  71.01.30 238,00 0,00 

   Muzee 67.10.03.03 710,00 0,00 

     Muzeul de Arta Vizuala   4,00 0,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 4,00 0,00 

Titlul X Active nefinanciare 71 4,00 0,00 

    Active fixe 71.01 4,00 0,00 

           Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 71.01.30 4,00 0,00 

      Muzeul de Istorie   475,00 0,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 475,00 0,00 

Titlul X Active nefinanciare 71 475,00 0,00 

    Active fixe 71.01 475,00 0,00 

           Constructii 71.01.01 475,00 0,00 

      Complexul Muzeal de Stiintele Naturii   231,00 0,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 231,00 0,00 

Titlul X Active nefinanciare 71 231,00 0,00 

    Active fixe 71.01 231,00 0,00 

           Constructii 71.01.01 23,00 0,00 

           Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 17,00 0,00 

           Alte active fixe  71.01.30 191,00 0,00 

Alte servicii culturale 67.10.03.30 143,00 0,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 143,00 0,00 

Titlul X Active nefinanciare 71 143,00 0,00 

    Active fixe 71.01 143,00 0,00 

           Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 80,00 0,00 

           Alte active fixe  71.01.30 43,00 0,00 

V.ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 68.10 220,00 0,00 

Unitati de asistenta medico-sociale 68.10.12 220,00 0,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 220,00 0,00 

Titlul X Active nefinanciare 71 220,00 0,00 

    Active fixe 71.01 220,00 0,00 

           Constructii 71.01.01 140,00 0,00 

           Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 70,00 0,00 

           Alte active fixe  71.01.30 10,00 0,00 

VI.AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI 

VANATOARE 
83.10 90,00 0,00 

Agricultura 83.10.03 90,00 0,00 

    Camere agricole 83.10.03.07 90,00 0,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 90,00 0,00 

Titlul X Active nefinanciare 71 90,00 0,00 

    Active fixe 71.01 90,00 0,00 

           Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 83,00 0,00 

           Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 7,00 0,00 

DEFICIT   -20,00 0,00 

 *Deficitul se finanţează din excedentul anilor precedenţi 
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ANEXA NR. 3 

 

PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIŢII ŞI SURSE DE FINANŢARE PENTRU ANUL 2016 ŞI ESTIMĂRILE 

PENTRU ANII 2017 – 2019 

 

 

      

    

- mii  lei - 

CAPITOL/ I/II TOTAL CHELTUIELI 

BUGET 

2016 

 ESTIMĂRI 

2017 

 ESTIMĂRI 

2018 

ESTIMĂRI 

2019 

Estimări 

anii 

ulteriori 

GRUPA/     EFECTUATE 

SURSA     până la 

      31/12/2015  
0 1 2=3+...+8 3 4 5 6 7 8 

TOTAL SURSE DE FINANŢARE 
I 149.611,25 14.156,00 61.931,25 23.910 23.990 25.624 0 

II 149.611,25 14.156,00 61.931,25 23.910 23.990 25.624 0 

 02 Buget local I 109.264,85 11.291,00 43.176,85 17.857 17.744 19.196 0 

     din care: II 109.264,85 11.291,00 43.176,85 17.857 17.744 19.196 0 

51.02 Transferuri de capital I 27.868,00 0,00 10.962,00 5.527 5.637 5.742 0 

  II 27.868,00 0,00 10.962,00 5.527 5.637 5.742 0 

55 Transferuri interne I 7.847,00 0,00 1.847,00 1.800 2.000 2.200 0 

  II 7.847,00 0,00 1.847,00 1.800 2.000 2.200 0 

71 Active nefinanciare I 73.549,85 11.291,00 30.367,85 10.530 10.107 11.254 0 

  II 73.549,85 11.291,00 30.367,85 10.530 10.107 11.254 0 

 10 Venituri proprii I 40.346,40 2.865,00 18.754,40 6.053 6.246 6.428 0 

     din care: II 40.346,40 2.865,00 18.754,40 6.053 6.246 6.428 0 

71 Active nefinanciare I 40.346,40 2.865,00 18.754,40 6.053 6.246 6.428 0 

  II 40.346,40 2.865,00 18.754,40 6.053 6.246 6.428 0 

A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare                 

 02 Buget local I 29.691,00 11.291,00 5.000,00 3.800 4.300 5.300 0 

     din care: II 29.691,00 11.291,00 5.000,00 3.800 4.300 5.300 0 

71 Active nefinanciare I 29.691,00 11.291,00 5.000,00 3.800 4.300 5.300 0 

  II 29.691,00 11.291,00 5.000,00 3.800 4.300 5.300 0 

 10 Venituri proprii I 10.448,00 2.865,00 4.483,00 1.150 1.035 915 0 

     din care: II 10.448,00 2.865,00 4.483,00 1.150 1.035 915 0 

71 Active nefinanciare I 10.448,00 2.865,00 4.483,00 1.150 1.035 915 0 

  II 10.448,00 2.865,00 4.483,00 1.150 1.035 915 0 

B. Obiective (proiecte) de investiţii noi                  

 02 Buget local I 20.822,85 0,00 14.264,85 1.921 2.346 2.291 0 

     din care: II 20.822,85 0,00 14.264,85 1.921 2.346 2.291 0 
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71 Active nefinanciare I 20.822,85 0,00 14.264,85 1.921 2.346 2.291 0 

  II 20.822,85 0,00 14.264,85 1.921 2.346 2.291 0 

 10 Venituri proprii I 5.994,00 0,00 1.494,00 1.500 1.500 1.500 0 

     din care: II 5.994,00 0,00 1.494,00 1.500 1.500 1.500 0 

71 Active nefinanciare I 5.994,00 0,00 1.494,00 1.500 1.500 1.500 0 

  II 5.994,00 0,00 1.494,00 1.500 1.500 1.500 0 

C. Alte cheltuieli de investiţii                  

 02 Buget local I 23.036,00 0,00 11.103,00 4.809 3.461 3.663 0 

     din care: II 23.036,00 0,00 11.103,00 4.809 3.461 3.663 0 

71 Active nefinanciare I 23.036,00 0,00 11.103,00 4.809 3.461 3.663 0 

  II 23.036,00 0,00 11.103,00 4.809 3.461 3.663 0 

 10 Venituri proprii I 23.904,40 0,00 12.777,40 3.403 3.711 4.013 0 

     din care: II 23.904,40 0,00 12.777,40 3.403 3.711 4.013 0 

71 Active nefinanciare I 23.904,40 0,00 12.777,40 3.403 3.711 4.013 0 

  II 23.904,40 0,00 12.777,40 3.403 3.711 4.013 0 

b. dotari independente                 

 02 Buget local I 1.842,00 0,00 897,00 315 315 315 0 

     din care: II 1.842,00 0,00 897,00 315 315 315 0 

71 Active nefinanciare I 1.842,00 0,00 897,00 315 315 315 0 

  II 1.842,00 0,00 897,00 315 315 315 0 

 10 Venituri proprii I 17.041,40 0,00 9.538,40 2.279 2.532 2.692 0 

     din care: II 17.041,40 0,00 9.538,40 2.279 2.532 2.692 0 

71 Active nefinanciare I 17.041,40 0,00 9.538,40 2.279 2.532 2.692 0 

  II 17.041,40 0,00 9.538,40 2.279 2.532 2.692 0 

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii                 

 02 Buget local I 10.714,00 0,00 7.434,00 1.410 910 960 0 

     din care: II 10.714,00 0,00 7.434,00 1.410 910 960 0 

71 Active nefinanciare I 10.714,00 0,00 7.434,00 1.410 910 960 0 

  II 10.714,00 0,00 7.434,00 1.410 910 960 0 

 10 Venituri proprii I 2.241,00 0,00 654,00 495 495 597 0 

     din care: II 2.241,00 0,00 654,00 495 495 597 0 

71 Active nefinanciare I 2.241,00 0,00 654,00 495 495 597 0 

  II 2.241,00 0,00 654,00 495 495 597 0 

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor                 

 02 Buget local I 10.480,00 0,00 2.772,00 3.084 2.236 2.388 0 

     din care: II 10.480,00 0,00 2.772,00 3.084 2.236 2.388 0 

71 Active nefinanciare I 10.480,00 0,00 2.772,00 3.084 2.236 2.388 0 

  II 10.480,00 0,00 2.772,00 3.084 2.236 2.388 0 
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 10 Venituri proprii I 4.622,00 0,00 2.585,00 629 684 724 0 

     din care: II 4.622,00 0,00 2.585,00 629 684 724 0 

71 Active nefinanciare I 4.622,00 0,00 2.585,00 629 684 724 0 

  II 4.622,00 0,00 2.585,00 629 684 724 0 

 02 BUGET LOCAL I 109.264,85 11.291,00 43.176,85 17.857 17.744 19.196 0 

     din care: II 109.264,85 11.291,00 43.176,85 17.857 17.744 19.196 0 

CAPITOL 51.02 I 14.825,00 0,00 8.525,00 2.100 2.100 2.100 0 

  II 14.825,00 0,00 8.525,00 2.100 2.100 2.100 0 

71 Active nefinanciare I 14.825,00 0,00 8.525,00 2.100 2.100 2.100 0 

  II 14.825,00 0,00 8.525,00 2.100 2.100 2.100 0 

B. Obiective (proiecte) de investiţii noi                  

71 Active nefinanciare I 6.067,00 0,00 3.067,00 1.000 1.000 1.000 0 

  II 6.067,00 0,00 3.067,00 1.000 1.000 1.000 0 

1. Hangar elicopter şi staţie carburanţi I 2.507,00   2.507,00 0 0 0 0 

  II 2.507,00   2.507,00 0 0 0 0 

2. Parcare supraetajată - Spiatlul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol  I 3.500,00   500,00 1.000 1.000 1.000 0 

Andrei II 3.500,00   500,00 1.000 1.000 1.000 0 

3. Execuţie Centrală termică str. Eroilor nr. 13 A I 60,00   60,00 0 0 0 0 

  II 60,00   60,00 0 0 0 0 

C. Alte cheltuieli de investiţii                  

71 Active nefinanciare I 8.758,00 0,00 5.458,00 1.100 1.100 1.100 0 

  II 8.758,00 0,00 5.458,00 1.100 1.100 1.100 0 

b. dotari independente                 

71 Active nefinanciare I 739,00   439,00 100 100 100 0 

  II 739,00   439,00 100 100 100 0 

Duster - 5 buc   390,00   390,00         

Calculatoare - 3 buc.    9,00   9,00         

Laptop + imprimantă multifuncţională - 1 buc.    6,00   6,00         

Calculator + imprimantă multifuncţională - 1 buc.   6,00   6,00         

Imprimantă multifuncţională - 1 buc.   8,00   8,00         

Scanner A3 - 1 buc.   20,00   20,00         

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii                 

71 Active nefinanciare I 6.624,00   3.924,00 900 900 900 0 

  II 6.624,00   3.924,00 900 900 900 0 

Planul de menţinere a calităţii aerului   238,00   238,00         

Proiectare + verif. sistem de management al deşeurilor în jud. Galaţi   710,00   710,00         

Proiectare consolidare Muzeul de Istorie - Casa Cuza Vodă   68,00   68,00         

Proiectare Restaurare Casa Colecţiilor   188,00   188,00         
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Cărţi tehnice pentru clădirile CJ Galaţi   30,00   30,00         

Rapoarte audit energetic pentru clădirile CJ Galaţi   30,00   30,00         

Proiectare parcare autoturisme la Spitalul Clinic Judeţean   173,00   173,00         

Taxă de scoatere din fondul forestier a terenului necesar construirii Staţiei de 

tratare mecano – biologică din cadrul proiectului “Sistem de management 

integrat al deşeurilor în judeţul Galaţi”   260,00   260,00         

Revizuire strategia judeţului    125,00   125,00         

Plan de amenajare a teritoriului zonal frontalier - Valea Prutului inferior   450,00   450,00         

Plan judeţean de gestionare a deşeurilor   60,00   60,00         

Plan de acţiune pentru energie durabilă   40,00   40,00         

Documentaţie tehnico-economică - "Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare 

Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. 

Apostol Andrei"   30,00   30,00         

Documentaţie tehnico-economică - "Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare 

Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Sf. 

Cuvioasa Parascheva"   30,00   30,00         

Documentaţie tehnico-economică - "Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare 

Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului de Pneumoftiziologie"   30,00   30,00         

Documentaţie tehnico-economică - "Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare 

Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Orăşenesc Târgu Bujor"   30,00   30,00         

Documentaţie tehnico-economică - "Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare 

Unitatea medico-socială Găneşti"   30,00   30,00         

Documentaţie tehnico-economică - "Creşterea eficienţei energetice pentru 

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei"   30,00   30,00         

Documentaţie tehnico-economică - "Creşterea eficienţei energetice pentru 

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Sf. Cuvioasa Parascheva"   30,00   30,00         

Documentaţie tehnico-economică - "Creşterea eficienţei energetice pentru 

Spitalul de Pneumoftiziologie"   30,00   30,00         

Documentaţie tehnico-economică - "Creşterea eficienţei energetice pentru 

Spitalul Orăşenesc Târgu Bujor"   30,00   30,00         

Servicii realizare raport audit energetic, certificat de performanță energetică 

pentru obiectivul proiectului „Creșterea eficienței energetice pentru Spitalul 

Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei”   36,00   36,00         

Servicii realizare raport audit energetic, certificat de performanță energetică 

pentru obiectivul proiectului „Creșterea eficienței energetice pentru Spitalul 

Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasa Parascheva”   12,00   12,00         

Expertiză tehnică a clădirii Pavilion B pentru obiectivul proiectului „Creșterea 

eficienței    24,00   24,00         
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energetice pentru Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” 

Expertiză tehnică a clădirii ambulatoriului pentru obiectivul proiectului 

„Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de 

Specialitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei”   30,00   30,00         

Expertiză tehnică a clădirii ambulatoriului pentru obiectivul proiectului: 

„Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de 

Specialitate al Spitalului de Pneumoftiziologie”   24,00   24,00         

Expertiză tehnică a clădirii ambulatoriului pentru obiectivul proiectului 

„Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de 

Specialitate al Spitalului Orășenesc Târgu Bujor”   36,00   36,00         

Elaborare hărţi risc la alunecări de teren   400,00   400,00         

Revizuire PATJ - Introducere date hărţi de risc la inundaţii   150,00   150,00         

Revizuire Plan de management al Pădurii Gârboavele   100,00   100,00         

Proiectare - execuţie Centrală termică strada Eroilor nr. 13A   70,00   70,00         

Reparaţie capitală subsol imobil strada Eroilor nr.16   400,00   400,00         

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor                 

71 Active nefinanciare I 1.395,00   1.095,00 100 100 100 0 

  II 1.395,00   1.095,00 100 100 100 0 

Licenţe GIS   30,00   30,00         

Licenţe antivirus - calculatoare şi servere    15,00   15,00         

Licenţe Oracle   1.050,00   1.050,00         

CAPITOL 54.02 
I 2.488,00 0,00 922,00 522 522 522 0 

II 2.488,00 0,00 922,00 522 522 522 0 

51.02 Transferuri de capital I 2.488,00   922,00 522 522 522 0 

  II 2.488,00   922,00 522 522 522 0 

CAPITOL 61.02 I 855,00 0,00 255,00 200 200 200 0 

  II 855,00 0,00 255,00 200 200 200 0 

71 Active nefinanciare I 855,00 0,00 255,00 200 200 200 0 

  II 855,00 0,00 255,00 200 200 200 0 

C. Alte cheltuieli de investiţii                  

71 Active nefinanciare I 855,00 0,00 255,00 200 200 200 0 

  II 855,00 0,00 255,00 200 200 200 0 

b. dotari independente                 

71 Active nefinanciare I 520,00   220,00 100 100 100 0 

  II 520,00   220,00 100 100 100 0 

Vehicul cu şenile/roţi tip UTV    170,00   170,00         

Platformă de transport cu 1 axă, 2 roţi    50,00   50,00         

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor                 
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71 Active nefinanciare I 335,00   35,00 100 100 100 0 

 

II 335,00   35,00 100 100 100 0 

Sirenă pt. alarmarea publică   35,00   35,00         

CAPITOL 65.02 I 1.043,00 0,00 488,00 185 185 185 0 

  II 1.043,00 0,00 488,00 185 185 185 0 

71 Active nefinanciare I 1.043,00 0,00 488,00 185 185 185 0 

  II 1.043,00 0,00 488,00 185 185 185 0 

B. Obiective (proiecte) de investiţii noi                  

71 Active nefinanciare I 543,00 0,00 243,00 100 100 100 0 

  II 543,00 0,00 243,00 100 100 100 0 

1. Şcoala Gimnazială Specială Constantin Pufan - Centrală termică pentru I 543,00   243,00 100 100 100 0 

 şcoală şi cantină II 543,00   243,00 100 100 100 0 

C. Alte cheltuieli de investiţii                  

71 Active nefinanciare I 500,00 0,00 245,00 85 85 85 0 

  II 500,00 0,00 245,00 85 85 85 0 

b. dotari independente                 

71 Active nefinanciare I 163,00   118,00 15 15 15 0 

  II 163,00   118,00 15 15 15 0 

Centrală termică    83,00   83,00         

Centrală termică 80 KW    20,00   20,00         

Malaxor   5,00   5,00         

Calculatoare pt. cabinete şcolare (implementate cu programe/teste psihologice, 

psihoaptitudinale etc.)   10,00   10,00         

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor                 

71 Active nefinanciare I 337,00   127,00 70 70 70 0 

  II 337,00   127,00 70 70 70 0 

Licenţe Win 10 Retail x 590    51,00   51,00         

Licenţe Office 2016 SNGL Acdmc x 400   36,00   36,00         

Licenţe Windows - 5 buc.   5,00   5,00         

Softuri educaţionale (programe pt. cab. de TTL şi psihodiagnoză)    30,00   30,00         

Program de contabilitate    5,00   5,00         

CAPITOL 66.02 I 19.843,00 0,00 9.018,00 3.600 3.610 3.615 0 

  II 19.843,00 0,00 9.018,00 3.600 3.610 3.615 0 

51.02 Transferuri de capital I 19.843,00   9.018,00 3.600 3.610 3.615   

  II 19.843,00   9.018,00 3.600 3.610 3.615 0 

CAPITOL 67.02 I 3.937,00 0,00 922,00 1.005 1.005 1.005 0 

  II 3.937,00 0,00 922,00 1.005 1.005 1.005 0 

51.02 Transferuri de capital I 3.517,00   802,00 905 905 905 0 
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  II 3.517,00   802,00 905 905 905 0 

71 Active nefinanciare I 420,00 0,00 120,00 100 100 100 0 

  II 420,00 0,00 120,00 100 100 100 0 

C. Alte cheltuieli de investiţii                  

71 Active nefinanciare I 420,00 0,00 120,00 100 100 100 0 

  II 420,00 0,00 120,00 100 100 100 0 

b. dotari independente                 

71 Active nefinanciare I 420,00   120,00 100 100 100 0 

  II 420,00   120,00 100 100 100 0 

Scaner de carte color planetar, scanare face - up    95,00   95,00         

Calculatoare - 8 buc.    25,00   25,00         

CAPITOL 68.02 I 3.613,00 3,00 775,00 845 945 1.045 0 

  II 3.613,00 3,00 775,00 845 945 1.045 0 

51.02 Transferuri de capital I 2.020,00   220,00 500 600 700 0 

  II 2.020,00   220,00 500 600 700 0 

71 Active nefinanciare I 1.593,00 3,00 555,00 345 345 345 0 

  II 1.593,00 3,00 555,00 345 345 345 0 

A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare                 

71 Active nefinanciare I 1.403,00 3,00 500,00 300 300 300 0 

  II 1.403,00 3,00 500,00 300 300 300 0 

1. Modernizare Centrul de Plasament nr. 2 I 1.403,00 3,00 500,00 300 300 300 0 

  II 1.403,00 3,00 500,00 300 300 300 0 

C. Alte cheltuieli de investiţii                  

71 Active nefinanciare I 190,00 0,00 55,00 45 45 45 0 

  II 190,00 0,00 55,00 45 45 45 0 

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii                 

71 Active nefinanciare I 40,00 0,00 10,00 10 10 10 0 

  II 40,00 0,00 10,00 10 10 10 0 

Studiu de fezabilitate scară exterioară Iovan Iorgovan CACESS    6,00   6,00         

Studiu de fezabilitate platformă Tg. Bujor    4,00   4,00         

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor                 

71 Active nefinanciare I 150,00   45,00 35 35 35 0 

  II 150,00   45,00 35 35 35 0 

Licenţe sisteme de operare    16,00   16,00         

Surse interuptibile server    5,00   5,00         

Licenţe Microsoft Office    3,00   3,00         

Arzător pentru centrală termică la Complexul de Servicii Iovan Iorgovan   10,00   10,00         

Documentaţii cadastrale + taxe cadastrale   11,00   11,00         
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CAPITOL 74.02 I 6.970,00 0,00 1.270,00 1.800 1.900 2.000 0 

  II 6.970,00 0,00 1.270,00 1.800 1.900 2.000 0 

71 Active nefinanciare I 6.970,00 0,00 1.270,00 1.800 1.900 2.000 0 

  II 6.970,00 0,00 1.270,00 1.800 1.900 2.000 0 

C. Alte cheltuieli de investiţii                  

71 Active nefinanciare I 6.970,00 0,00 1.270,00 1.800 1.900 2.000 0 

  II 6.970,00 0,00 1.270,00 1.800 1.900 2.000 0 

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor                 

71 Active nefinanciare I 6.970,00   1.270,00 1.800 1.900 2.000 0 

  II 6.970,00   1.270,00 1.800 1.900 2.000 0 

Împădurire teren comuna Valea Mărului (în cadrul proiectului SMID)   770,00   770,00         

Reconstrucţie ecologică forestieră prin împădurire a terenurilor degradate 

aparţinând comunei Schela   500,00   500,00         

CAPITOL 80.02 I 7.847,00 0,00 1.847,00 1.800 2.000 2.200 0 

  II 7.847,00 0,00 1.847,00 1.800 2.000 2.200 0 

55 Transferuri interne I 7.847,00   1.847,00 1.800 2.000 2.200 0 

  II 7.847,00   1.847,00 1.800 2.000 2.200 0 

CAPITOL 84.02 I 47.843,85 11.288,00 19.154,85 5.800 5.277 6.324 0 

  II 47.843,85 11.288,00 19.154,85 5.800 5.277 6.324 0 

71 Active nefinanciare I 47.843,85 11.288,00 19.154,85 5.800 5.277 6.324 0 

  II 47.843,85 11.288,00 19.154,85 5.800 5.277 6.324 0 

A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare                 

71 Active nefinanciare I 28.288,00 11.288,00 4.500,00 3.500 4.000 5.000 0 

  II 28.288,00 11.288,00 4.500,00 3.500 4.000 5.000 0 

1. Reabilitare drumuri judeţene în judeţul Galaţi I 26.788,00 11.288,00 3.000,00 3.500 4.000 5.000 0 

  II 26.788,00 11.288,00 3.000,00 3.500 4.000 5.000 0 

2. Realizare sistem de supraveghere video a traficului rutier de pe drumurile I 1.500,00   1.500,00 0 0 0 0 

judeţene aparţinând judeţului Galaţi II 1.500,00   1.500,00 0 0 0 0 

B. Obiective (proiecte) de investiţii noi                  

71 Active nefinanciare I 14.212,85 0,00 10.954,85 821 1.246 1.191 0 

  II 14.212,85 0,00 10.954,85 821 1.246 1.191 0 

1. Pod din beton armat L=6,00 m pe DJ 240A în localitatea Cerţeşti, judeţul  I 3.708,00   450,00 821 1.246 1.191 0 

Galaţi II 3.708,00   450,00 821 1.246 1.191 0 

2. Reabilitare DJ 251 G, km 6+700 - 8+200 şi km 8+800 - 11+800,  I 10.504,85   10.504,85         

Valea Mărului - Vârlezi, judeţul Galaţi II 10.504,85   10.504,85         

C. Alte cheltuieli de investiţii                  

71 Active nefinanciare I 5.343,00 0,00 3.700,00 1.479 31 133 0 

  II 5.343,00 0,00 3.700,00 1.479 31 133 0 
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c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii                 

71 Active nefinanciare I 4.050,00   3.500,00 500 0 50 0 

  II 4.050,00   3.500,00 500 0 50 0 

Documentaţii tehnice pentru reparaţii capitale, drumuri, poduri, pasaje, tuneluri 

şi clădiri aferente drumurilor publice (inclusiv documentaţii cadastrale, ridicări 

topo) şi întocmirea documentaţiei de proiectare pe următoarele drumuri 

judeţene:   3.500,00   3.500,00         

   - proiectare, reabilitare DJ 241 sectoare (Km 1 + 000 - 10 + 000)                 

   - proiectare, reabilitare DJ 241A sectoare                  

   - proiectare, reabilitare DJ 242D Suceveni - Băneasa                  

   - proiectare, reabilitare DJ 255C sectoare (Km 0 + 000 - 3 + 000)                 

   - proiectare, consolidare DJ 254C Adam                 

   - proiectare, asfaltare DJ 251C, Km 19 + 800 - 20 + 800, Crăieşti                 

   - documentaţii cadastrale drumuri judeţene                 

   - audit de siguranţă rutieră a unor sectoare din drumurile judeţene: DJ 242, 

DJ 251A, DJ 252, DJ 255, DJ 251                 

   - extrase de carte funciară pentru drumuri judeţene                 

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor                 

71 Active nefinanciare I 1.293,00   200,00 979 31 83 0 

  II 1.293,00   200,00 979 31 83 0 

Parazăpezi    200,00   200,00         

 10 VENITURI PROPRII I 40.323,40 2.842,00 18.754,40 6.053 6.246 6.428 0 

     din care: II 40.323,40 2.842,00 18.754,40 6.053 6.246 6.428 0 

CAPITOL 54.10 I 2.911,38 0,00 1.345,38 522 522 522 0 

  II 2.911,38 0,00 1.345,38 522 522 522 0 

71 Active nefinanciare I 2.911,38 0,00 1.345,38 522 522 522 0 

  II 2.911,38 0,00 1.345,38 522 522 522 0 

B. Obiective (proiecte) de investiţii noi                  

71 Active nefinanciare I 115,00   115,00         

  II 115,00   115,00         

1. Amenajare împrejmuire lac Zătun I 115,00   115,00         

  II 115,00   115,00         

C. Alte cheltuieli de investiţii                  

71 Active nefinanciare I 2.796,38 0,00 1.230,38 522 522 522 0 

  II 2.796,38 0,00 1.230,38 522 522 522 0 

b. dotari independente                 

71 Active nefinanciare I 2.566,38   1.173,38 465 465 463 0 

  II 2.566,38   1.173,38 465 465 463 0 
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Maşină de marcaje rutiere   370,00   370,00         

Buldoexcavator   424,00   424,00         

Apometru de mare capacitate   15,00   15,00         

Echipament pentru săpat gropi freză - 1 buc.   39,00   39,00         

Motoferăstraie cu motor termic - 2 buc.   8,00   8,00         

Motoferăstraie cu triplă telescopică - 1 buc.   4,00   4,00         

Ecchipament autopropulsat pentru tuns gazon - 1 buc.   26,00   26,00         

Motocoase pentru cosit gazon 2 buc.   8,00   8,00         

Maşini pentru tuns gazon 2 buc.   10,00   10,00         

Autovehicul multifuncţional   189,38   189,38         

Autoutilitară   80,00   80,00         

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii                 

71 Active nefinanciare I 122,00   30,00 30 30 32 0 

  II 122,00   30,00 30 30 32 0 

Proiectare "Reţea canalizare sediu administrativ"   8,00   8,00         

Proiectare "Amenajare împrejmuire lac Zătun"   10,00   10,00         

Proiectare "Reabilitare canton silvic Pădurea Gârboavele"   9,00   9,00         

Proiectare "Sistem de semnalizare la incendiu la baza de agrement cu specific 

pescăresc la balta Zătun"   3,00   3,00         

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor                 

71 Active nefinanciare I 108,00   27,00 27 27 27 0 

  II 108,00   27,00 27 27 27 0 

Licenţe Windows - 20 buc.   22,00   22,00         

Licenţe calculatoare - 10 buc.   5,00   5,00         

CAPITOL 66.10 I 31.139,02 2.842,00 16.246,02 3.932 4.022 4.097 0 

  II 31.139,02 2.842,00 16.246,02 3.932 4.022 4.097 0 

71 Active nefinanciare I 31.139,02 2.842,00 16.246,02 3.932 4.022 4.097 0 

  II 31.139,02 2.842,00 16.246,02 3.932 4.022 4.097 0 

A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare                 

71 Active nefinanciare I 10.402,00 2.842,00 4.460,00 1.150 1.035 915 0 

  II 10.402,00 2.842,00 4.460,00 1.150 1.035 915 0 

1. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei - Reabilitare instalaţie I 5.577,00 1.842,00 2.160,00 650 525 400 0 

electrică din spital - Distributie si alimentare cu energie electrica II 5.577,00 1.842,00 2.160,00 650 525 400 0 

2. Spitalul de Pneumoftiziologie -Consolidare şi modernizare, extindere prin I 4.825,00 1.000,00 2.300,00 500 510 515   

 mansardare Corp G II 4.825,00 1.000,00 2.300,00 500 510 515   

B. Obiective (proiecte) de investiţii noi                  

71 Active nefinanciare I 3.144,00 0,00 744,00 800 800 800 0 

  II 3.144,00 0,00 744,00 800 800 800 0 
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1. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei - Extindere, amenajare,  I 2.900,00   500,00 800 800 800 0 

modernizare, dotare spaţii arhivă II 2.900,00   500,00 800 800 800 0 

2. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei - Extindere instalaţie  I 44,00   44,00 0 0 0 0 

de gaze naturale cu dotare centrală corp administrativ - Secţia ext. boli cronice 

Iveşti II 44,00   44,00 0 0 0 0 

3. Spitalul Clinic   de Urgenţă Sf. Apostol Andrei - Reabilitare Chirurgie I 100,00   100,00         

 toracică şi plastică II 100,00   100,00         

4. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei - Reabilitare Bloc 

naşteri şi I 100,00   100,00         

 internări II 100,00   100,00         

C. Alte cheltuieli de investiţii                  

71 Active nefinanciare I 17.593,02 0,00 11.042,02 1.982 2.187 2.382 0 

  II 17.593,02 0,00 11.042,02 1.982 2.187 2.382 0 

b. dotari independente                 

71 Active nefinanciare I 12.758,02   8.108,02 1.400 1.550 1.700 0 

  II 12.758,02   8.108,02 1.400 1.550 1.700   

Aparat de radiologie cu braţ mobil   285,00   285,00         

Aparat de respiraţie artificială   715,00   715,00         

Distilator apă   15,00   15,00         

Nişă chimică cu exhaustare în exterior   65,00   65,00         

Staţie includere în parafină   110,00   110,00         

Procesator de ţesuturi   85,00   85,00         

Baie de apă   9,00   9,00         

Microtom manual   120,00   120,00         

Brancard mobil radiotransparent   100,00   100,00         

Cărucior urgenţe   25,00   25,00         

Hotă de perete   11,00   11,00         

Termostate   25,00   25,00         

Electrocauter   84,00   84,00         

Spirometru   20,00   20,00         

Tonometru   30,00   30,00         

Freză de os   5,00   5,00         

Aparat de anestezie   155,00   155,00         

Bronhoscop mobil   50,00   50,00         

Motor suspendat   10,00   10,00         

Monitor funcţii vitale   50,00   50,00         

Electrocardiograf portabil   30,00   30,00         

Pulsoximetru   25,00   25,00         
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Craniotom complet   100,00   100,00         

Aspirator ultrasonic tip cusa   50,00   50,00         

Unitate sigilare vasculară   47,00   47,00         

Etuvă   195,00   195,00         

Monitor supraveghere funcţii vitale   105,00   105,00         

Cardiotocograf   92,00   92,00         

Lampă de operaţie portabilă   60,00   60,00         

Microscop optic   20,00   20,00         

Microscop optic cu cameră video digitală   70,00   70,00         

Sistem de distribuţie gaze medicale   70,00   70,00         

Pulsoximetru electric cu afişaj electronic   14,00   14,00         

Agitator pentru trombocite   40,00   40,00         

Congelator vertical pentru seroteca   18,00   18,00         

Histotecă pentru lame   4,00   4,00         

Analizor automat de urini   50,00   50,00         

Developeză automată   46,00   46,00         

Defibrilator   100,00   100,00         

Capnograf portabil   84,00   84,00         

Injectomat   60,00   60,00         

Holter   60,00   60,00         

Cistoscop   56,00   56,00         

Rezectoscop   50,00   50,00         

Ureteroscop semirigid complet   60,00   60,00         

Aparat sigilat pungi   25,00   25,00         

Ecograf operator   160,00   160,00         

UPS Dubla Conversie   27,00   27,00         

Imprimantă (faţă - verso)   5,00   5,00         

Developeză automată   50,00   50,00         

Aparat ventilaţie asistată   450,00   450,00         

Trusă de laringoscopie suspendată   200,00   200,00         

Suport placă de bază pentru masa de tratament   17,00   17,00         

Trusă suporţi cap pentru masa de tratament   5,00   5,00         

Sistem de fixare suport placă de bază pentru masa de tratament   10,00   10,00         

Suport san pentru imobilizare   40,00   40,00         

Suport braţ pentru imobilizare   7,00   7,00         

Baie de apă extra-large   9,00   9,00         

Frigider mortuar   85,00   85,00         

Troliu hidraulic pentru cadavre   30,00   30,00         
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Scanner    18,00   18,00         

Uretero-renoscop   30,00   30,00         

Sistem de digitalizare   68,00   68,00         

Imprimantă medicală   24,00   24,00         

Dermatom   90,00   90,00         

Trusă de instrumentar microchirurgie   50,00   50,00         

Aparat de ventilaţie mecanică   1.600,00   1.600,00         

Aparat de ventilaţie mecanică neonatală   480,02   480,02         

Căşti set activ cu microfon   10,00   10,00         

Motor ortopedic universal   63,00   63,00         

Suport umar   13,00   13,00         

Suport lateral dublu   6,00   6,00         

Suport ajustabil pentru cap tip potcoavă   3,00   3,00         

Dispozitiv de conexiune   9,00   9,00         

Suport conectare   4,00   4,00         

Paravan de radioprotecţie mobil   107,00   107,00         

Uscător cu tambur din oţel inoxidabil   14,00   14,00         

Ecograf oftalmologic cu sonde de biometrie şi pachimetrie   88,00   88,00         

Electrocardiograf cu 12 canale   33,00   33,00         

Unit dentar complet echipat   116,00   116,00         

Fiziodispender cu LED   17,00   17,00         

Server cu licenţă   25,00   25,00         

Sistem automat de identificare microbiană   134,00   134,00         

Microscop hematologie (cu monitor şi aparat foto)   29,00   29,00         

Analizor determinare CD4   134,00   134,00         

Echipament de spălare/aspirare - 2 buc.   17,00   17,00         

Generator de abur    160,00   160,00         

Maşină profesională de spălat rufe    90,00   90,00         

Sistem centrală cu sesizoare de fum    10,00   10,00         

Maşină de spălat automată - 1 buc.   10,40   10,40         

Concentrator oxigen - 2 buc.   10,60   10,60         

Aparat developat filme   50,00   50,00         

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii                 

71 Active nefinanciare I 840,00   540,00 100 100 100 0 

  II 840,00   540,00 100 100 100   

Actualizare proiect - Reparaţii capitale "Conducte purtătoare de fluide"   50,00   50,00         

Actualizare proiect - "Consolidare clădire centrală termică"   50,00   50,00         

Actualizare financiară proiect - Reparaţii capitale penru reabilitare etaj 1,    10,00   10,00         
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tronson CDE" 

Actualizare financiară proiect - "Reparaţii capitale bloc naşteri şi internări"   10,00   10,00         

Servicii de evaluare rest de executat pentru lucrarea "R.K. Reabilitare  

laborator clinic"   80,00   80,00         

Actualizare proiect - "R.K. Reabilitare laborator clinic"   50,00   50,00         

 Servicii de evaluare rest de executat pentru lucrarea - "R.K. Etaj 7, tronson 

 ABC"   80,00   80,00         

Actualizare proiect - "R.K. Etaj 7, tronson ABC"   50,00   50,00         

Documentaţie tehnică pentru autorizaţia de securitate la incendiu "RK 

Reabilitare  

laborator clinic"   20,00   20,00         

Documentaţie tehnică pentru autorizaţia de securitate la incendiu "RK Etaj 7, 

tronson ABC"   20,00   20,00         

Proiectare "Consolidare, reabilitare şi modernizare Centrală termică"   80,00   80,00         

Reevaluare proiect - "RK cazan apă nr. 3 şi instalaţii de automatizare la 

 centrala termică"   40,00   40,00         

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor                 

71 Active nefinanciare I 3.995,00   2.394,00 482 537 582 0 

  II 3.995,00   2.394,00 482 537 582 0 

RK - Reabilitare Laborator clinic   650,00   650,00         

RK - Etaj 7, tronson ABC     850,00   850,00         

Reparaţii capitale Bloc Naşteri şi Internări din cadrul Spitalului Clinic Judeţean 

de Urgenţă "Sf. Apostol Andrei", Galaţi, jud. Galaţi   100,00   100,00         

Reparaţii capitale pentru reabilitare etaj 1, corpurile C, D, E din cadrul 

Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Apostol Andrei", Galaţi, jud. Galaţi   100,00   100,00         

Licenţe   500,00   500,00         

Licenţe semnătură electronică, licenţe semnătură electronică renewed, 

 licenţe antivirus, licenţe antivirus renewed, licenţe (90 buc.)   132,00   132,00         

Certificate digitale (semnătură electronică)   1,50   1,50         

Licenţă utilizare software GPS   0,50   0,50         

Licenţe antivirus   60,00   60,00         

CAPITOL 67.10 I 3.568,00 0,00 853,00 905 905 905 0 

  II 3.568,00 0,00 853,00 905 905 905 0 

71 Active nefinanciare I 3.568,00 0,00 853,00 905 905 905 0 

  II 3.568,00 0,00 853,00 905 905 905 0 

A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare                 

71 Active nefinanciare I 23,00   23,00 0 0 0 0 

  II 23,00   23,00 0 0 0 0 
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1. Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii I 23,00   23,00 0 0 0 0 

  II 23,00   23,00 0 0 0 0 

B. Obiective (proiecte) de investiţii noi                  

71 Active nefinanciare I 2.595,00 0,00 495,00 700 700 700 0 

  II 2.595,00 0,00 495,00 700 700 700 0 

1.  Muzeul de Istorie - Monumentul Apărătorii oraşului Galaţi, I 2.524,00   424,00 700 700 700 0 

 7 - 9 ianuarie 1918 II 2.524,00   424,00 700 700 700 0 

2. Muzeul de Istorie - "Instalaţie încălzire gaze naturale str. Domnească  I 51,00   51,00         

nr. 25" II 51,00   51,00         

3.Centrul Cultural "Dunărea de Jos" -" Racordare la reţeaua electrică a 

imobilelor din  I 20,00   20,00         

cadrul "Muzeului Zonei Pescăreşti "din judeţul Galaţi" II 20,00   20,00         

C. Alte cheltuieli de investiţii                  

71 Active nefinanciare I 950,00 0,00 335,00 205 205 205 0 

  II 950,00 0,00 335,00 205 205 205 0 

b. dotari independente                 

71 Active nefinanciare I 162,00   97,00 20 20 25 0 

  II 162,00   97,00 20 20 25 0 

Lămpi proiectoare BARCO SIM 5H   17,00   17,00         

Autoutilitară    80,00   80,00         

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii                 

71 Active nefinanciare I 269,00   74,00 65 65 65 0 

  II 269,00   74,00 65 65 65 0 

Proiectare extindere amplasament urşi bruni - Grădina Zoologică    30,00   30,00         

Proiect loc de joacă pt. copii - Grădina Zoologică   25,00   25,00         

Proiect grajd cabaline - Grădina Zoologică    12,00   12,00         

Proiectare şi avizare "Racordare la reţeaua electrică a imobilelor din cadrul 

"Muzeului Zonei Pescăreşti din judeţul Gl"   7,00   7,00         

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor                 

71 Active nefinanciare I 519,00   164,00 120 120 115 0 

  II 519,00   164,00 120 120 115 0 

Centrală termică    4,00   4,00         

Licenţe soft Norton Security   1,50   1,50         

Licenţe soft spectacol Planetariu   22,80   22,80         

Licenţă soft Corel X7   4,40   4,40         

Licenţe soft Video Corel Studio   1,30   1,30         

Aplicaţii soft sistem interactiv orizontal   33,80   33,80         

Aplicaţii soft interactive cu picior   12,20   12,20         
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Licenţă software ZIMS   6,00   6,00         

Generator ozon acvarii   10,00   10,00         

Ozonizator Sander acvarii   7,00   7,00         

Pompă recirculare sistem dulcicoli   5,00   5,00         

Pompă centrifugală autoamorsantă   20,00   20,00         

Corn F/B    15,00   15,00         

Microfon    6,00   6,00         

Softuri    15,00   15,00         

CAPITOL 68.10 I 2.320,00 0,00 220,00 600 700 800 0 

  II 2.320,00 0,00 220,00 600 700 800 0 

71 Active nefinanciare I 2.320,00 0,00 220,00 600 700 800 0 

  II 2.320,00 0,00 220,00 600 700 800 0 

B. Obiective (proiecte) de investiţii noi                  

71 Active nefinanciare I 140,00   140,00 0 0 0 0 

  II 140,00   140,00 0 0 0 0 

1. U.M.S. Găneşti - "Amenajare depozit carburanţi" I 140,00   140,00 0 0 0 0 

  II 140,00   140,00 0 0 0 0 

C. Alte cheltuieli de investiţii                  

71 Active nefinanciare I 2.180,00 0,00 80,00 600 700 800 0 

  II 2.180,00 0,00 80,00 600 700 800 0 

b. dotari independente                 

71 Active nefinanciare I 1.170,00   70,00 300 400 400 0 

  II 1.170,00   70,00 300 400 400 0 

Centrală telefonică   15,00   15,00         

Arzător pentru plită bucătărie   5,00   5,00         

Mobilier   50,00   50,00         

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii                 

71 Active nefinanciare I 1.010,00   10,00 300 300 400 0 

  II 1.010,00   10,00 300 300 400 0 

Proiectare amenajare depozit carburanţi   10,00   10,00         

CAPITOL 83.10 I 385,00 0,00 90,00 94 97 104 0 

  II 385,00 0,00 90,00 94 97 104 0 

71 Active nefinanciare I 385,00 0,00 90,00 94 97 104 0 

  II 385,00 0,00 90,00 94 97 104 0 

C. Alte cheltuieli de investiţii                  

71 Active nefinanciare I 385,00 0,00 90,00 94 97 104 0 

  II 385,00 0,00 90,00 94 97 104 0 

b. dotari independente                 
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71 Active nefinanciare I 385,00   90,00 94 97 104 0 

  II 385,00   90,00 94 97 104 0 

Autoturism   83,00   83,00         

Calculator + imprimantă   7,00   7,00         
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HOTĂRÂREA NR. 233 

din 21 decembrie 2016 
 

privind: repartizarea pe unităţi administrativ–teritoriale a sumei de 3.729 mii lei din sumele 
defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ca urmare a rectificării 
bugetului de stat pe anul 2016 
Iniţiatori: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA, vicepreşedintele Consiliului 
Judeţean Galaţi Florinel–Petru GASPAROTTI şi consilierii judeţeni SANDU Viorica şi 
SANDU Mitică;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 9.486/19.12.2016             

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorilor; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi şi rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1–
6 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere adresa Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi 
nr.121297/07.12.2016, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 9486/08.12.2016; 
 Având în vedere prevederile art. 4 alin. (2) punctul b1) din Legea nr. 339/2015 a  bugetului de 
stat pe anul 2016; 
 Având în vedere prevederile art. 28 alin. (9) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
86/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016; 
 Având în vedere prevederile art. 33 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1)  lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ–teritoriale a sumei 3.729 mii lei din 
sumele din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi ca urmare a rectificării 
bugetului de stat pe anul 2016, conform  anexei la prezenta hotărâre. 
 

Art.2. Sumele repartizate se utilizează pentru achitarea arieratelor provenite din neplata 
cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru 
rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza O.U.G. nr. 2/2015 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri aprobată cu modificări prin Legea nr. 
171/2015 cu modificările şi completările ulterioare, a O.U.G. nr. 46/2015 pentru stabilirea unor 
măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pentru susţinerea 
programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală.  

 

 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică consiliilor locale din anexă şi Direcţiei Generale 
Regionale a Finanţelor Publice Galaţi. 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş                                                                             Publicată astăzi, 22 decembrie 2016 

 
            ANEXĂ 

Repartizarea pe unităţi administrativ–teritoriale a 
sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale ca urmare a  

rectificării bugetului local pe anul 2016  
      - mii lei - 

Nr.  

crt. 

Denumirea unităţii 

administrativ–teritoriale 

Sume defalcate din TVA pentru 

echilibrarea bugetelor locale 

 Total judeţ 3.729 

1. Municipiul Galaţi 0 
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2. Municipiul Tecuci 262 

 Total municipii 262 

3. Oraş Bereşti 0 

4. Oraş Tg. Bujor 150 

 Total oraşe 150 

5. Barcea 0 

6. Bălăbăneşti 160 

7. Bălăşeşti 0 

8. Băleni 96 

9. Băneasa 100 

10. Bereşti-Meria 0 

11. Braniştea 0 

12. Brăhăşeşti 65 

13. Buciumeni 0 

14. Cavadineşti 0 

15. Cerţeşti 0 

16. Corni 72 

17. Corod 0 

18. Cosmeşti 0 

19. Costachi Negri 0 

20. Cuca 100 

21. Cudalbi 0 

22. Cuza Vodă 0 

23. Drăgăneşti 0 

24. Drăguşeni 0 

25. Fîrţăneşti 0 

26. Folteşti 200 

27. Frumuşiţa 241 

28. Fundeni 100 

29. Ghidigeni 166 

30. Gohor 80 

31. Griviţa 100 

32. Independenţa 200 

33. Iveşti 0 

34. Jorăşti 64 

35. Lieşti 0 

36. Matca 0 

37. Măstăcani 188 

38. Movileni 0 

39. Munteni 0 

40. Nămoloasa 200 

41. Negrileşti 91 

42. Nicoreşti 78 

43. Oancea 12 

44. Pechea 36 

45. Piscu 25 

46. Poiana 30 

47. Priponeşti 15 

48. Rădeşti 120 

49. Rediu 0 

50. Schela 135 

51. Scânteieşti 0 

52. Slobozia Conachi 120 

53. Smârdan 0 

54. Smulţi 0 

55. Suceveni 0 

56. Suhurlui 0 

57. Şendreni 0 

58. Tudor Vladimirescu 0 

59. Tuluceşti 73 
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60. Ţepu 0 

61. Umbrăreşti 150 

62. Valea Mărului 200 

63. Vânători 0 

64. Vârlezi 100 

65. Vlădeşti 0 

Total comune 3.317 

 

HOTĂRÂREA NR. 234 

din 21 decembrie 2016 
 

privind: desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Galaţi în cadrul Autorităţii Teritoriale 
de Ordine Publică Galaţi  

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 9.303/19.12.2016             

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Judeţean 
Galaţi; 
 Având în vedere Ordinul Prefectului Judeţului Galaţi nr. 480 din 24.11.2016 privind 
constituirea Comitetului de organizare pentru nominalizarea membrilor Autorităţii Teritoriale de 
Ordine Publică Galaţi; 

Având în vedere adresa nr. 10.342 din 29.11.2016 a Comitetului de organizare  a Autorităţii 
Teritoriale de Ordine Publică Galaţi, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 9303 din 
29.11.2016; 

Având în vedere prevederile art. 17 alin. (2) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi 
funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 4 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii 
teritoriale de ordine publică, aprobat prin Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 787/2002; 
 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) şi ale art. 91 alin. (5) lit. a) pct. 7 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se desemnează 6 consilieri judeţeni din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi, ca membri 
ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi, după cum urmează: 

-  Dan–Lilion Gogoncea; 
-  Eugen Zaharia;  
-  Mitică Sandu; 
-  Romulus–Lucian Iaru;  
-  Gheorghe Dima; 
-  Creţu Sorin. 

 

 Art.2. Prezenta hotărâre se comunică persoanelor desemnate, precum şi Comitetului de 
organizare a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi.  

 
P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş                                                                            Publicată astăzi, 22 decembrie 2016 

 


