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HOTĂRÂREA NR. 41     

 din 14 mai 2015 
 
 

privind: aprobarea Convenţiei de asociere între Consiliul Judeţului Galaţi, Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi şi Fundaţia SERA 
România, în vederea construirii şi amenajării a două case de tip familial 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3.813/13.05.2015 
  

Consiliul Judeţului Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de 
specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi; 
 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1, 4, 5 şi 6 
ale Consiliului Judeţului Galaţi; 
 Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţului Galaţi nr. 28 din 30 martie 2015 
privind aprobarea asocierii Consiliului judeţului Galaţi cu Fundaţia SERA România şi 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în vederea realizării 
unui obiectiv de interes judeţean; 

Având în vedere adresa Fundaţiei SERA România nr. 151/09.02.2015, înregistrată 
la Consiliul Judeţului Galaţi sub nr. 1.438/10.02.2015; 
 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. a) pct. 2 din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se aprobă Convenţia de asociere între Consiliul Judeţului Galaţi, Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi şi Fundaţia SERA România, în 
vederea construirii şi amenajării a două case de tip familial, prevăzută în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică: Direcţiei economie şi finanţe, Direcţiei 
patrimoniu şi Direcţiei arhitect şef din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţului Galaţi, precum şi Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Galaţi şi Fundaţiei SERA România. 
 

 
P R E Ş E D I N T E, 

Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa 
    

 
Contrasemnează pentru legalitate: 
           Secretarul Judeţului,  
                 Puşcaş Paul 
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ANEXĂ 

 

 
Consiliul Judeţului Galaţi         D.G.A.S.P.C. Galaţi                                Fundaţia 

 SERA Romania  

  Nr. ______ din _______           Nr. ______ din ________   Nr. _______ din _________ 

 

 

 

CONVENŢIE DE ASOCIERE  

 

între 

Consiliul Judeţului Galaţi,  

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

şi Fundaţia SERA ROMANIA, 

 

cu privire la  

Centrul de Plasament Negru Vodă Galaţi 

 

 

Consiliul Judeţului Galaţi (denumit în continuare „Consiliul”), cu sediul în  mun. Galaţi, Str. 

Eroilor nr. 7, jud. Galaţi, reprezentat de dl. Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa, în calitate de 

Preşedinte, 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi (denumită în continuare 

„Direcţia”), cu sediul în mun. Galaţi, Str. Brăilei nr. 138B, jud. Galaţi, reprezentată de dna. 

Manon Emilia Cristoloveanu, în calitate de Director General,  

şi 

Fundaţia SERA ROMANIA (denumită în continuare „Fundaţia”), cu sediul în mun. 

Bucureşti, sectorul 1, str. Pictor Barbu Iscovescu nr. 24A, et. 2, ap. 3, reprezentată de dl. 

Bogdan Simion, în calitate de Director executiv, şi de dna. Dana Sirbu, în calitate de 

Director financiar, 

 

denumite în continuare, în mod colectiv „Părţile”, ori, fiecare în mod individual, „Partea”, 

încheie prezenta Convenţie de Asociere (denumită în continuare „Convenţia”): 
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Cap. I 

Consideraţii introductive 

Art. 1 

Obiectul 

 

(1)  Obiectul Convenţiei constă în efectuarea tuturor actelor şi faptelor necesare 

încetării existenţei şi, subsecvent, a funcţionării Centrului de Plasament (în continuare 

denumit „Centrul”) Negru Vodă, jud. Galaţi. 

(2)  În mod adiacent, obiectul Convenţiei constă în punerea în aplicaţiune a unor 

modalităţi alternative de ocrotire a copiilor cu măsură de plasament în Centru prin 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea a 2 (doua) case de tip familial cu o capacitate de 12 

locuri fiecare.  

(3)  Obiectul Convenţiei descris mai sus va fi interpretat în concordanţă cu legislaţia 

României. 

 

Cap. al II-lea 

Obligaţiile Consiliului şi/sau Direcţiei 

Art. 2 

Subiectul obligaţiilor 

 

(1)  Natura obligaţiilor asumate în continuare, respectiv Consiliul şi/sau Direcţia, va 

fi determinat în funcţie de competenţa şi atribuţiunile legale ale persoanelor juridice 

respective. 

(2)  Actele Consiliului vor fi exprimate în formatul juridic, specific actelor 

administrative, emise sau adoptate de către autorităţile administraţiei publice locale. 

 

Art. 3 

Încetarea existenţei şi funcţionării Centrului 

 

(1)  Consiliul şi/sau Direcţia se obligă să adopte orice măsură de ordin administrativ 

(sau de altă natură) necesară pentru încetarea existenţei şi, subsecvent, a funcţionării 

Centrului ca unitate rezidenţială de îngrijire pentru copii. 

(2)  Încetarea despre care se face vorbire la art. 3 alin. (1) trebuie să fie 

concomitentă cu realizarea obiectului Convenţiei despre care se face vorbire la art. 1 alin. 

(2), dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2015. 
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(3)  Consiliul şi/sau Direcţia se obligă ca, de la data intrării în vigoare Convenţiei, să 

nu mai mărească, în nici o situaţie, numărul copiilor ocrotiţi în cadrul Centrului. 

(4) Consiliul şi/sau Direcţia se obligă  sa transfere 20 copii/tineri actualmente ocrotiţi 

in cadrul Centrului intr-un centru de plasament de capacitate mica aflat in localitatea 

Tecuci. 

(5) Consiliul şi/sau Direcţia se obligă  sa plaseze 16 copii actualmente ocrotiţi in 

cadrul Centrului la asistenţi maternali profesionişti identificaţi, formaţi, atestaţi şi salarizaţi 

de către Direcţie. 

(6) Consiliul şi/sau Direcţia se obligă  înceteze măsura de protecţie pentru 17 tineri 

pana la sfârşitul anului 2015. 

 

Art. 4 

Terenul 

 

(1)  Consiliul şi/sau Direcţia se obligă să pună la dispoziţia Fundaţiei terenul 

necesar construirii caselor despre care se face vorbire la art. 1 alin (2), la adresa Strada 

Furnaliştilor nr. 7, Cartier Micro 20, Municipiul Galaţi, liber de orice sarcini sau alte 

construcţii.  

(2)  Consiliul şi/sau Direcţia se obligă să permită şi să înlesnească Fundaţiei 

construirea şi amenajarea caselor de tip familial pe terenul mai sus menţionat, pe baza 

proiectelor si studiilor realizate de către Fundaţie.  

 

Art. 5 

Casele de tip familial 

 

(1)  Consiliul şi/sau Direcţia se obligă să înfiinţeze ca atare, să organizeze şi să 

includă casele de tip familial în propriul sistem de asistenţă socială şi protecţie a copilului. 

(2) Consiliul şi/sau Direcţia se obligă să aprobe, în conformitate cu standardele în 

vigoare, organigrama caselor de tip familial şi să angajeze, prin concurs sau redistribuire, 

personalul necesar acoperirii în întregime a organigramei, in limitele si condiţiile prevăzute 

de lege. Consiliul şi/sau Direcţia se obligă să coopteze Fundaţia atât la conceperea şi 

stabilirea zisei organigrame, cât şi la selectarea, prin concurs, a personalului caselor de tip 

familial. 
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 (3) Consiliul şi/sau Direcţia se obligă să transfere 24 (douăzecişipatru) copii 

actualmente ocrotiţi în cadrul Centrului în casele de tip familial de îndată ce acestea vor fi 

construite, amenajate şi dotate corespunzător. 

(4) Consiliul, prin Direcţia Arhitect Şef, se obligă să obţină avizele, acordurile şi 

studiile care vor fi solicitate pentru obţinerea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de 

construire în numele şi pe cheltuiala fundaţiei pentru cele 2 (două) case de tip familial. 

 

Art. 6 

Bunele oficii 

 

Consiliul şi/sau Direcţia se obligă să depună toate diligenţele cuvenite, în sensul 

bunelor oficii, pe lângă alte autorităţi publice competente, dacă acestea sunt necesare 

executării în bune condiţiuni a obligaţiilor Fundaţiei. 

 

Cap. al III-lea 

Obligaţiile Fundaţiei 

 

Art. 7 

Construirea, amenajarea şi dotarea 

 

(1)  Fundaţia are obligaţia să execute, prin intermediul propriilor co-contractori, 

lucrările de proiectare, construire şi dotare a caselor de tip familial. 

(2)  Procedura de atribuire a contractelor cu furnizorii de lucrări, bunuri ori servicii 

necesare executării obligaţiei asumate la art. 1 alin. (2) este de competenţa Fundaţiei. 

(3)  Cheltuielile Fundaţiei pentru executarea obligaţiilor asumate la art. 7 alin. (1) nu 

vor depăşi, în nici o situaţiune, suma de 560.000 (cinci sute şaizeci mii) EUR. 

(4) Casele de tip familial intră în domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în baza procesului 

verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi a Protocolului de Transfer încheiat între 

Fundaţia SERA ROMÂNIA, Consiliul Judeţean Galaţi şi Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, iar bunurile mobile alcătuind dotarea celor două case 

de tip familiale vor fi obligatoriu transferate în baza Protocolului de Transfer mai înainte 

menţionat.  

 (5) Transferul bunurilor mobile şi evidenţierea în domeniul public a celor două case 

vor fi afectate de sarcina înfiinţării,  organizării,  funcţionării  şi  dezvoltării  caselor  de  tip  
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familial, precum şi a utilizării imobilelor respective numai cu destinaţiunea de case de tip 

familial timp de cel puţin 10 ani de zile, activitate ce va fi monitorizată de Fundaţie cel puţin 

un an, timp în care ea va continua să sprijine Consiliul/Direcţia în implementarea 

proiectului. 

 

Art. 8 

Controlul  

 

 Consiliul si/sau Direcţia se obligă să permită Fundaţiei controlul, atât scriptic, cât şi 

fizic, al executării obligaţiilor decurgând din actuala Convenţie.  

 

Cap. al IV-lea 

Prevederi finale 

 

Art. 9 

Sancţiuni 

 

(1)  Neîndeplinirea, în tot sau în parte, a obligaţiilor asumate la art. 3, 5, 6, 7 si 8 

conduce la rezilierea de plin drept şi fără punere în întârziere ori altă formalitate a 

Convenţiunii, Consiliul şi/sau Direcţia având obligaţia să întoarcă Fundaţiei dublul sumei 

cheltuite de aceasta pentru construirea, amenajarea şi dotarea corespunzătoare a caselor 

de tip familial. 

 

Art. 10 

Durata 

 

Convenţia intră în vigoare la data semnării de către Părţi, urmând a-şi înceta 

efectele la data îndeplinirii obiectului, dar nu mai târziu de data de 31.12.2015.  

 

Art. 11 

Completarea şi modificarea 

 

Modificarea şi completarea Convenţiei se va putea face decât cu acordul scris al 

Părţilor, sub forma unor Acte Adiţionale. 
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Art. 12 

Exemplarele 

 

Prezenta Convenţie este încheiată în limba română în 3 (trei) exemplare originale, 

toate identice între ele şi având aceeaşi valoare juridică. 

 

 

Consiliul Judeţului Galaţi    Fundaţia SERA ROMANIA 

 

Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa      Bogdan Simion 

Preşedinte      Director executiv 

 

        

Dana Sirbu                                                                                          

D.G.A.S.P.C. Galaţi    Director Financiar       

 

Manon Emilia Cristoloveanu 

Director General 

 

 



 

 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 42 

din 14 mai 2015 
 

privind: aprobarea parteneriatului între Consiliul Judeţului Galaţi şi Consiliul local al 
oraşului Tîrgu Bujor, judeţul Galaţi, pentru organizarea evenimentului „Zilele oraşului 
Tîrgu Bujor – Ediţia a III-a” 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2.533/23.04.2015  

Consiliul Judeţului Galaţi; 
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;  
Având în vedere adresa Primăriei oraşului Tîrgu Bujor nr. 2868/23.03.2015 înregistrată la 

Consiliul Judeţului Galaţi cu nr. 2533/24.03.2015; 
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţului Galaţi;  
Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 de buget – finanţe, 

strategii, studii şi prognoză economico – socială şi al Comisiei de specialitate nr. 4 pentru 
asistenţă şi protecţie socială, învăţământ, sănătate, cultură, activităţi ştiinţifice, sportive şi de 
agrement; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (5) lit. a) pct. 4 şi (6) lit. a) şi c) din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215 /2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. (1) Se aprobă parteneriatul între Consiliul Judeţului Galaţi şi Consiliul local al 
oraşului Tîrgu Bujor, judeţul Galaţi, pentru organizarea evenimentului „Zilele oraşului Tîrgu 
Bujor – Ediţia a III-a”. 

(2) Se aprobă acordul de parteneriat anexat la prezenta hotărâre. 
 

Art.2. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi cu semnarea acordului 
de parteneriat şi cu realizarea activităţilor aferente acestuia. 

 

Art.3. Se alocă suma de 7000 lei, fără TVA din bugetul propriu al Consiliului Judeţului 
Galaţi pentru realizarea activităţilor ce revin Consiliului în cadrul parteneriatului stabilit conform 
art. 1. 

 

Art.4.  Prezenta hotărâre se va comunica: Consiliului local al oraşului Tîrgu Bujor Galaţi, 
Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi, Direcţiei Economie şi Finanţe, Direcţiei de 
Dezvoltare Regională, Direcţiei Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţului Galaţi, precum şi tuturor celor interesaţi. 

  

    

   P R E Ş E D I N T E, 
 

Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa 
 

 
 
 

Contrasemnează pentru legalitate: 

          Secretarul Judeţului, 
      Paul Puşcaş 
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ANEXĂ 

ACORD DE PARTENERIAT 
 
 
 
Consiliul Judeţului Galaţi, cu sediul în str. Eroilor nr. 7, Galaţi, CIF 3127476,  reprezentat 
prin Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa, în calitate de Preşedinte 
 
şi 
 
Consiliul local al oraşului Tîrgu Bujor, cu sediul în str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 105, 
oraşul Tîrgu Bujor, judeţul Galaţi, CIF 14436523, reprezentat prin Laurenţiu Viorel Gîdei, în 
calitate de Primar 
 
au convenit următoarele: 
 

§ 1 Obiectul acordului 
 
 
1.1 Obiectul prezentului acord este reprezentat de organizarea, în perioada 30 mai – 1 iunie 

2015, a evenimentului „Zilele oraşului Tîrgu Bujor – Ediţia a III-a”, denumit în continuare 
„Evenimentul”. 

1.2 Prin prezentul acord, părţile îşi stabilesc drepturile şi îndatoririle, modul de îndeplinire 
a sarcinilor şi relaţiile stabilite între părţi în scopul organizării Evenimentului. 

 
 

§ 2 Durata acordului 
 
2.1 Acordul de parteneriat intră în vigoare la data semnării şi va continua până la 

îndeplinirea completă a obligaţiilor partenerilor, după cum sunt acestea stabilite în 
prezentul acord. 

 
 

§ 3 Împărţirea sarcinilor între parteneri 
 

 
3.1 Consiliului Judeţului Galaţi îi revin următoarele obligaţii: 

- Pune la dispoziţia organizatorilor scena profesională pe care se vor desfăşura 
spectacolele în perioada 30 mai – 1 iunie 2015, instalaţia de sonorizare şi asigură 
realizarea tuturor operaţiunilor aferente (transport componente, montarea şi demontarea 
scenei).  
- Pune la dispoziţia organizatorilor sigla proprie care va fi folosită pentru mediatizare pe 
perioada pregătirii şi desfăşurării Evenimentului. 
- Asigură participarea Ansamblului „Doina Covurluiului” al Centrului Cultural „Dunărea de 
Jos” Galaţi. 
 

3.2 Consiliul local al oraşului Tîrgu Bujor desfăşoară toate activităţile aferente organizării 
acţiunilor dedicate „Zilelor oraşului Tîrgu Bujor – Ediţia a III-a”. În relaţia cu Consiliul 
Judeţului Galaţi, Consiliului local al oraşului Tîrgu Bujor îi revin următoarele obligaţii:  
- Asigură, prin intermediul unei firme specializate, paza instalaţiei de sonorizare şi a 
scenei pe perioada montării, demontării şi desfăşurării Evenimentului şi răspunde 
material în cazul deteriorării sau dispariţiei componentelor acestora; 
- Mediatizează, în cadrul tuturor activităţilor care au loc cu ocazia pregătirii şi desfăşurării 
Evenimentului, calitatea de partener a Consiliului Judeţului Galaţi; 
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- Include în materialele de promovare a Evenimentului sigla şi denumirea Consiliului 
Judeţului Galaţi. 

  
 
      

§ 4 Modificarea acordului 
 

 
4.1 Orice modificare adusă prezentului Acord de parteneriat poate fi efectuată numai cu 

acordul părţilor şi sub formă de act adiţional la prezentul acord. 
 
4.2 Orice intenţie de a modifica Acordul de Parteneriat va fi notificată în scris celeilalte părţi. 

Actele adiţionale intră în vigoare în ziua următoare semnării de către ultima dintre 
părţi. 

 
4.3  Orice încălcare a prevederilor prezentului Acord poate conduce la încetarea 

prezentului Acord şi la eliberarea de obligaţia de executare a activităţilor aferente 
acestuia. 

 
 
 

§ 5 Prevederi finale 
 
 
 
5.1 Acordul este încheiat în 2 exemplare, în limba română. Fiecare parte primeşte câte un 

exemplar al Acordului de parteneriat. 
 
 
 
 

Consiliul Judeţului Galaţi, Consiliul local al oraşului Tîrgu Bujor, 

Preşedinte, Primar, 

Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa Laurenţiu Viorel Gîdei 

  

 



 

 
 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 43 

din 29 mai 2015 

 

privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Adăpostului de zi 
şi de noapte pentru copiii străzii din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3.580/20.05.2015 

 

Consiliul Judeţului Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi;  

 Având în vedere raportul de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale 
Consiliului Judeţului Galaţi; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în 
domeniul serviciilor 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 Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile prevederilor Ordinului 132/2005 pentru aprobarea 
standardelor minime obligatorii privind serviciile destinate protecţiei copiilor străzii, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 539/2005, pentru aprobarea 
Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a 
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, 
precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 
68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. 2,3 din Hotărârea 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 nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică 
locală, cu modificările şi completările ulterioare,                                                           
       

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Adăpostului de zi şi 
de noapte pentru copiii străzii din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.  

  

 Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi şi Serviciul de management al resurselor umane, sănătate şi 
securitate în muncă şi asigurarea calităţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţului Galaţi. 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa 

 
Contrasemnează pentru legalitate: 
           Secretarul Judeţului,  
                 Puşcaş Paul 
 



HOTĂRÂREA Nr. 43 din 29 mai 2015 
Pag. nr. 2 

ANEXĂ 
Regulamentul de organizare şi funcţionare al 

Adăpostului de zi şi de noapte pentru copiii străzii 
 

CAPITOLUL I 
 DISPOZIŢII GENERALE 

 
Art. 1. (1) Adăpostul de zi şi de noapte pentru copiii străzii denumit în continuare 
adăpost,  având sediul în mun. Galaţi, str. Furnaliştilor nr. 7 se organizează ca 
unitate de asistenţă socială de interes public, fără personalitate juridică în structura 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, denumită în 
continuare Direcţie.  
 (2)  Adăpostul este un serviciu de tip rezidenţial pentru copii, cu o capacitate 
maximă de 15 de locuri, a cărui misiune este de a asigura găzduire şi îngrijire de bază pe 
termen scurt, precum şi alte activităţi şi acces la servicii în scopul reintegrării în familie sau 
instituirii unei măsuri de protecţie corespunzătoare. 
 (3) Adăpostul este înfiinţat prin Hotărârea nr. 599/28.02.2008 a Consiliului Judeţului 
Galaţi, şi funcţionează în baza licenţierii, cu respectarea prevederilor Ordinului 132/2005 
pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile destinate protecţiei 
copiilor străzii. 
Art. 2. Regulamentul de organizare şi funcţionare al adăpostului are în vedere 
Regulamentul de organizare şi funcţionare, organigrama şi statul de funcţii ale Direcţiei, 
aprobate de Consiliul Judeţului Galaţi, în condiţiile legii şi ale căror norme sunt obligatorii. 
Art. 3. Atribuirea sau schimbarea de denumire a se face prin hotărâre a Consiliului 
Judeţului Galaţi, conform prevederilor legale în vigoare. 
Art. 4.  Principiile care stau la baza activităţii adăpostului sunt:  
a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;  
b) deschiderea către comunitate;  
c) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în 
unitate a unui personal mixt si deschiderea centrului 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 de gradul sau de maturitate;  
h) menţinerea relaţiilor personale ale copilului şi contacte directe cu părinţii, rudele, 
precum şi cu alte persoane faţă de care copilul a dezvoltat legături de ataşament;  
i) menţinerea împreuna a fraţilor;  
j) promovarea unui model familial de îngrijire a copilului;  
k) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a copilului;  
l) asigurarea stabilităţii şi continuităţii în îngrijirea, creşterea şi educarea copilului, ţinând 
cont de originea sa etnică, religioasă, culturală şi lingvistică; 
m) asigurarea protecţiei copilului pe o perioadă determinată, până la integrarea sau 
reintegrarea acestuia în familia naturală, extinsă sau substitutivă;  
n) responsabilizarea părinţilor cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor 
părinteşti; 
o) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării copilului;  
p) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;  
q) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale. 
Art. 5.   Serviciile sociale furnizate de centru sunt în conformitate cu: 

 Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului 
 Legea privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului 
 Legea asistenţei sociale 
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 Legislaţia privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale 
 Standardele minime obligatorii privind serviciile de tip rezidenţial pentru copii 
 Standardele minime obligatorii privind serviciile destinate protecţiei copiilor străzii  
 Alte norme şi reglementări naţionale şi internaţionale din domeniu. 

Art. 6. Adăpostul  are următoarele atribuţii: 
- asigură cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul şi condiţiile igienico-sanitare 
necesare protecţiei speciale a copiilor care beneficiază de acest tip de serviciu; 
- acordă servicii de calitate de recuperare sau reabilitare realizate de personal specializat; 
- asigură, după caz, supravegherea stării de sănătate, asistenţă medicală, îngrijire si 
supraveghere permanentă a beneficiarilor; 
- asigură paza şi securitatea beneficiarilor 
- asigură beneficiarilor protecţie şi asistenţă în cunoaşterea şi exercitarea drepturilor lor; 
- asigură accesul beneficiarilor la educaţie, informare, cultură; 
- asigură educaţia informală şi non-formală a beneficiarilor, în vederea asimilării 
cunoştinţelor şi deprinderilor necesare integrării sociale; 
- asigură socializarea beneficiarilor, dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea; 
- asigură climatul favorabil dezvoltării personalităţii copiilor; 
- asigură participarea beneficiarilor la activităţi de grup şi la programe individualizate, 
adaptate nevoilor şi caracteristicilor lor; 
- asigură intervenţie de specialitate; 
- contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul individualizat de protecţie; 
- urmăreşte modalităţile concrete de punere în aplicare a măsurilor de protecţie specială, 
integrarea şi evoluţia beneficiarilor în cadrul serviciului şi formulează propuneri vizând 
completarea sau modificarea planului individualizat de protecţie sau îmbunătăţirea calităţii 
îngrijirii acordate; 
- asigură servicii şi activităţi care să răspundă nevoilor individuale de îngrijire, educaţie, 
socializare, stabilite prin evaluarea iniţială realizată de către managerul de caz; 
- dezvoltă planul individualizat de protecţie a copilului în programe de intervenţie specifică 
pentru următoarele aspecte: nevoile de sănătate şi promovarea sănătăţii; nevoile de 
îngrijire, inclusiv de securitate şi promovare a bunăstării; nevoile fizice şi emoţionale; 
nevoile educaţionale şi urmărirea obţinerii de rezultate şcolare corespunzătoare 
potenţialului de dezvoltare a copilului; nevoile de petrecere a timpului liber; nevoile de 
socializare, inclusiv modalităţile de menţinere a legăturilor, după caz, cu părinţii, familia 
lărgită, prietenii şi alte persoane importante sau apropiate fata de copil şi modul de 
satisfacere a tuturor acestor nevoi; 
- oferă copiilor sprijin concret şi încurajează menţinerea legăturilor cu părinţii, familia 
lărgită şi alte persoane importante sau apropiate faţă de ei; 
- asigură accesul şi condiţiile pentru toţi copiii aflaţi în protecţie pentru ca aceştia să poată 
contacta şi implica în viaţa lor orice persoană, instituţie, asociaţie sau serviciu din 
comunitate, conform propriilor dorinţe, cu excepţia restricţiilor prevăzute în metodologia de 
organizare şi funcţionare si planul individualizat de protecţie; 
- asigură pregătirea corespunzătoare a ieşirii copilului/tânărului din serviciu, prin 
dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi a altor condiţii necesare pentru 
reintegrarea sau integrarea familiala şi/sau socio-profesională; 
- în luarea deciziilor care îi privesc în mod direct sau indirect pe copii, centrul solicită şi ia 
în considerare opiniile copiilor, în raport cu vârsta şi gradul de maturitate, precum şi ale 
familiilor acestora şi ale altor persoane importante pentru copil; 
- încurajează şi sprijină copiii să participe la desfăşurarea activităţilor din cadrul serviciului 
si să-şi asume responsabilităţi conform dezvoltării şi gradului său de maturitate; 
- asigură copiilor dreptul la intimitate, spaţiu personal şi confidenţialitate într-un mod cât 
mai apropiat de mediul familial; 
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- asigură copiilor o alimentaţie corespunzătoare din punct de vedere calitativ şi cantitativ, 
ţinând cont de vârsta, nevoile şi preferinţele acestora, în conformitate cu legislaţia în 
vigoare; 
- oferă copiilor posibilitatea de a participa la alegerea alimentelor şi a meniurilor zilnice, 
precum şi în activităţile de pregătire şi servire a mesei, conform programului de intervenţie 
pentru dezvoltarea deprinderilor pentru viaţa independentă; 
- asigură copiilor necesarul de îmbrăcăminte, încălţăminte, rechizite şi alte echipamente, 
precum şi bani de buzunar, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi respectând 
individualitatea şi nevoile specifice ale fiecărui copil; 
- asigură condiţiile necesare pentru identificarea şi evaluarea permanentă a nevoilor fizice, 
emoţionale şi de sănătate ale fiecărui copil, precum şi măsurile corespunzătoare pentru 
satisfacerea acestor nevoi, igiena personală, supravegherea şi menţinerea stării de 
sănătate; 
- acordă copiilor primul ajutor, tratamentul infecţiilor intercurente şi administrarea 
medicamentelor în cadrul serviciului prin personalul de specialitate, in condiţii de 
supervizare din partea medicului de familie care coordonează implementarea programelor 
de intervenţie pentru sănătate; 
- sprijină si promovează, prin materiale si mijloace corespunzătoare, educaţia copiilor, cu 
prioritate in unităţi de învăţământ din comunitate; 
- asigură copiilor oportunităţi de petrecere a timpului liber, de recreere şi socializare, care 
contribuie la dezvoltarea fizică, cognitivă, socială şi emoţională a copiilor; 
- asigură accesul şi participarea copiilor la activităţi variate şi eficiente de abilitare şi 
reabilitare în conformitate cu nevoile lor specifice; 
- asigură un sistem de primire, înregistrare şi soluţionare a sesizărilor şi reclamaţiilor cu 
privire la serviciile oferite sau pentru care se facilitează accesul ; 
- promovează şi aplică măsuri de protejare a copiilor împotriva oricărei forme de 
intimidare, discriminare, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant; 
- asigură măsuri adecvate de prevenire şi intervenţie pentru copiii care părăsesc centrul 
fără permisiune; 
- informează în scris, factorii direct interesaţi, cu privire la evenimentele deosebite 
survenite în legătură cu protecţia copilului, în maximum 24 de ore de la producerea 
evenimentului; 
- asigură copiilor condiţii de locuit de bună calitate, decente şi asemănătoare mediului 
familial ; 
- asigură copiilor spaţii igienico-sanitare suficiente, amenajate şi dotate cu echipamentul 
corespunzător numărului şi nevoilor copiilor; 
- asigură măsuri de siguranţa şi securitate legale şi necesare pentru asigurarea protecţiei 
copiilor, personalului şi a vizitatorilor împotriva evenimentelor şi accidentelor cu potenţial 
vătămător; 
- colaborează permanent cu profesioniştii, autorităţile administraţiei locale şi alte servicii 
pentru copil şi familie din comunitate şi totodată promovează munca în echipă atât în 
interiorul, cât şi în exteriorul său; 
- exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege, conform dispoziţiilor conducerii Direcţiei. 
 

CAPITOLUL II 
 BENEFICIARI 

 
Art. 7. În adăpost pot fi primiţi copii cu vârsta cuprinsă între 3 – 18 ani, aflaţi în situaţii de 
dificultate sau care au fost găsiţi pe raza administrativ-teritorială a judeţului Galaţi. 

Adăpostul de zi şi de noapte pentru copiii străzii oferă servicii copiilor care: 
 locuiesc în stradă, separaţi de familiile lor,  
 locuiesc cu familiile lor, dar care merg sau sunt duşi  pe stradă pentru a cerşi sau 
pentru a desfăşura alte activităţi,  
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 locuiesc pe stradă împreună cu familiile lor 
 au fost identificaţi vagabondând / lipsiţi de supraveghere pe raza jud. Galaţi 
 
Art. 8.  Accesul beneficiarilor în cadrul adăpostului se face în baza dispoziţiei de admitere 
/ deciziei de frecventare emisă de coordonatorul adăpostului sau a măsurii de plasament 
în regim de urgenţă dispuse în condiţiile legii de către  directorul general al Direcţiei sau 
instanţa judecătorească. 
Art. 9. (1) Adăpostul are ca obiect de activitate acordarea de servicii sociale specializate 
pentru beneficiarii rezidenţi: 
- găzduire pe perioadă determinată, 
- asistenţă medicală şi îngrijire, 
- suport emoţional şi după caz, consiliere psihologică, 
- educare, 
- recuperare şi reabilitare, după caz, 
- socializare şi petrecere a timpului liber, 
- reintegrare familială şi comunitară. 

(2) Serviciile sunt acordate în baza Planului Individualizat de Protecţie (PIP) sau a 
Programului personalizat de intervenţie (PPI), anexă a Contractului pentru acordarea de 
servicii sociale şi este dezvoltat la nivelul centrului în programe de intervenţie specifică 
(PIS) pentru următoarele aspecte: 
a) nevoile de sănătate şi de promovare a sănătăţii 
b) nevoile de îngrijire, inclusiv de securitate şi promovare a bunăstării 
c) nevoile fizice şi emoţionale 
d)nevoile educaţionale şi urmărirea obţinerii de rezultate şcolare corespunzătoare 
potenţialului de dezvoltare a copilului 
e) nevoile de petrecere a timpului liber 
f) nevoile de socializare, inclusiv modalităţile de menţinere a legăturilor, după caz, cu 
părinţii, familia lărgită, prietenii şi alte persoane faţă de care copilul a dezvoltat legături de 
ataşament 
g) dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă 
h) reintegrarea în familie 
 (3) Planul individualizat de protecţie este elaborat şi coordonat de managerul de 
caz din cadrul Direcţiei.  
Art. 10. Beneficiarii serviciilor sociale oferite de adăpost au următoarele drepturi: 

 copilul are dreptul de a beneficia de un nivel de trai care să permită dezvoltarea sa 
fizică, mentală, spirituală, morală şi socială; 

 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; 

 copilul are dreptul la stabilirea şi păstrarea identităţii sale; 
 copilul are dreptul de a-şi păstra cetăţenia, numele şi relaţiile de familie, în condiţiile 

prevăzute de lege, fără nici o ingerinţă; 
 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; 

 copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice şi a vieţii sale intime, private şi 
familiale; 

 copilul are dreptul de a primi o educaţie care să îi permită dezvoltarea, în condiţii 
nediscriminatorii, a aptitudinilor şi personalităţii sale; 

 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; 

 copilul are dreptul la libertate de exprimare; 
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 copilul are dreptul la libertate de gândire, de conştiinţă şi de religie; 
 copilul are dreptul la libera asociere în structuri formale şi informale, precum şi 

libertatea de întrunire paşnică, în limitele prevăzute de lege; 
 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; 

 copilul are dreptul la respectarea personalităţii şi individualităţii sale şi nu poate fi 
supus pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare ori degradante; 

 copilul cu handicap are dreptul la îngrijire specială, adaptată nevoilor sale; 
 copilul are dreptul la odihnă şi vacanţă; 
 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; 

 copilul are dreptul să depună singur plângeri referitoare la încălcarea drepturilor 
sale fundamentale; 

 copilul este informat asupra drepturilor sale, precum şi asupra modalităţilor de 
exercitare a acestora. 

Art. 11. Beneficiarii rezidenţi în adăpost au următoarele obligaţii: 
 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; 

 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; 

 să respecte Normele de Ordine Interioară ale centrului (reguli de comportament, 
program zilnic etc.); 

 să respecte ordinea, disciplina şi curăţenia în spaţiile comune şi private din centru; 
 să nu părăsească incinta centrului fără învoire; 
 să participe la activităţile organizate în centru;  
 să nu facă remarci/ observaţii discriminatorii sau acţiuni discriminatorii; 
 să respecte intimitatea celorlalţi; 
 să participe la activităţi de consiliere în grup; 
 să nu trateze rău alte persoane (copii, adulţi); 
 să nu pună/ expună alte persoane în situaţii de risc, să nu intimideze/ terorizeze pe 

ceilalţi copii/ adulţi; 
 să cunoască şi să respecte regulile referitoare la prevenirea incendiilor şi la 

securitatea muncii; 
 să folosească cu grijă instalaţiile electrice şi sanitare; 
 să respecte proprietatea celorlalţi. 

 
CAPITOLUL III  

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI ORGANELE DE CONDUCERE  
ALE ADĂPOSTULUI 

 
Art. 12. Direcţia 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. 
Art. 13. Structura personalului adăpostului este formată din categoriile de personal 
prevăzute şi aprobate în statele de funcţii. 
Art. 14. Numărul de posturi şi natura acestora sunt cele stabilite prin legislaţie, 
organigrama şi statele de funcţii, aprobate de Consiliul Judeţului Galaţi, la propunerea 
Direcţiei. 
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Art. 15. (1) Coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii curente ale adăpostului sunt 
asigurate de către un şef de centru, care realizează şi comunicarea permanentă cu 
conducerea Direcţiei.  
    (2) În situaţia în care şeful de centru este temporar indisponibil atribuţiile acestuia 
sunt preluate de către un alt angajat desemnat de către acesta, cu aprobarea directorului 
de resort si a directorului general. 

   (3) Ocuparea postului de şef de centru se face prin concurs sau, după caz, prin 
examen, în condiţiile legii.  
Art. 16. (1) Şeful de centru asigură conducerea acestuia şi răspunde de buna funcţionare 
şi de îndeplinirea atribuţiilor care revin acestui serviciu.  
 (2) Şeful de centru îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:  
a) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;  
b) asigură, în cadrul serviciului, promovarea principiilor şi normelor prevăzute de legislaţia 
vigoare cu privire la drepturile copilului; ia în considerare şi analizează orice sesizare care 
îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor copilului în cadrul serviciului pe care 
îl conduce;  
c) informează în timp util conducerea instituţiei în legătură cu evenimentele 
deosebite/disfuncţii în activitatea centrului;  
d) 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;  
e) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul 
centrului şi propune Direcţiei cercetarea disciplinară pentru salariaţii care nu îşi 
îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile;  
f) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a 
regulamentului de organizare si funcţionare;  
g) elaborează, în colaborare cu personalul de specialitate din subordine, proiectul 
instituţional al centrului; 
h) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în fişa postului sau care i-au fost delegate în 
mod expres, de către conducerea Direcţiei. 
Art. 17. Şeful centrului organizează zilnic, săptămânal sau ori de câte ori se impune 
întâlniri, consultări cu angajaţii pentru reglementarea problemelor curente şi pentru găsirea 
unor soluţii de îmbunătăţire a calităţii îngrijirii beneficiarilor. El asigură coerenţa practicilor 
şi a acţiunilor din centru în concordanţă cu scopul şi cu obiectivele acestuia. 
Art. 18. Raporturile şefului de centru cu conducerea Direcţiei sunt reglate de principiile 
subordonării ierarhice. 
 

CAPITOLUL IV 
 DISPOZIŢII FINALE 

 
Art. 19. Cheltuielile necesare pentru susţinerea activităţilor desfăşurate în cadrul 
adăpostului se finanţează din următoarele surse: 

 bugetul de stat; 
 bugetul Consiliului Judeţului Galaţi, prin Direcţie; 
 donaţii, sponsorizări şi alte forme private de contribuţii băneşti sau în natură, 

permise de lege; 
 fonduri externe nerambursabile şi rambursabile; 
 din alte venituri, în condiţiile legii. 

Art. 20. (1) Personalului îi sunt aplicabile prevederile Codului Muncii (Legea nr. 53/2003), 
cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile celorlalte acte normative în 
vigoare care guvernează raporturile de muncă. 
 (2) Contractele de muncă ale salariaţilor se încheie pe perioadă nedeterminată, cu 
excepţia cazurilor în care, prin lege, se prevede altfel. 



HOTĂRÂREA Nr. 43 din 29 mai 2015 
Pag. nr. 8 

(3) Salarizarea personalului se stabileşte potrivit legislaţiei aplicabile personalului 
contractual din sectorul bugetar. 
Art. 21.  (1) Atribuţiile şefului de centru şi ale personalului sunt prevăzute în fişa postului şi 
sunt în conformitate cu responsabilităţile şi competenţele specifice. 

(2) Personalul are obligaţia să manifeste solicitudine şi afectivitate în relaţiile cu 
beneficiarii, precum şi îndatorirea de a-şi exercita cu operativitate şi eficienţă atribuţiile 
stabilite prin fişa postului. 

(3)In activitatea centrului sunt implicaţi, în funcţie de nevoile beneficiarilor şi de 
prevederile legale  angajaţii centrului, specialişti din alte structuri funcţionale, alţi specialişti 
colaboratori, voluntari.                 

(4) Nerespectarea confidenţialităţii, informaţiilor care le obţin în exercitarea 
atribuţiilor de serviciu, pretinderea/primirea de foloase necuvenite ori solicitarea unor 
servicii pentru exercitarea corespunzătoare a acestor atribuţii, atrage pe lângă sancţiunile 
prevăzute de lege şi încetarea imediată a raporturilor de muncă, pentru cei vinovaţi. 
Art. 22. În cazul în care se constată că salariatul adăpostului a săvârşit o abatere 
disciplinară, respectiv o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau 
inacţiune săvârşită cu vinovăţie, prin care a încălcat normele prezentului regulament, ale 
regulamentului de ordine interioară al Direcţiei, contractul individual de muncă, ordinele şi 
dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici, conducerea Direcţiei are dreptul de a aplica, 
potrivit prevederilor Codului Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, sancţiuni 
disciplinare. 
Art. 23. Prezentul regulament se completează sau se modifică cu prevederile legislaţiei în 
vigoare care reglementează acest domeniu de activitate, procedurile, metodologiile şi 
instrumentele de lucru de la nivelul Direcţiei. 
Art. 24.  Prevederile prezentului regulament vor fi aduse la cunoştinţă, atât beneficiarilor, 
în situaţia când aceştia au discernământul necesar, respectiv părinţilor sau 
reprezentanţilor legali, cât şi personalului centrului pe bază de semnătură, având obligaţia 
de a-l cunoaşte şi de a-l aplica întocmai. 

 
 
 

   
 



 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 44 

din 29 mai 2015 

 

privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului de 
asistenţă pentru copilul cu cerinţe educative speciale din cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi  

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3.577/20.05.2015 

Consiliul Judeţului Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi;  

 Având în vedere raportul de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale 
Consiliului Judeţului Galaţi; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în 
domeniul serviciilor 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 Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile prevederilor Ordinului nr. 27/2004 pentru aprobarea 
standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia de tip rezidenţial a copilului 
cu dizabilităţi; 
 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 539/2005, pentru aprobarea 
Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a 
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, 
precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 
68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. 2, 3 din Hotărârea 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; 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică 
locală, 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 asistenţă 
pentru copilul cu cerinţe educative speciale, conform anexei, parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi şi Serviciul de management al resurselor umane, sănătate şi 
securitate în muncă şi asigurarea calităţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţului Galaţi. 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa 
 

 
Contrasemnează pentru legalitate: 

          Secretarul Judeţului, 
      Paul Puşcaş 
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ANEXĂ 
 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al 
Centrului de asistenţă pentru copilul cu cerinţe educative speciale 

 
CAPITOLUL I 

 DISPOZIŢII GENERALE 
 
Art. 1. (1) Centrul de asistenţă pentru copilul cu cerinţe educative speciale, denumit 
în continuare centru, cu sediul în mun. Galaţi, str. Blaj nr. 11 se organizează ca unitate 
de asistenţă socială de interes public, fără personalitate juridică în structura Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, denumită în continuare Direcţie.  
 (2) Centrul este un serviciu de tip rezidenţial pentru copiii cu dizabilităţi, cu o 
capacitate maximă de 59 de locuri care are rolul 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, familie extinsă, 
plasamentul la o familie substitutivă. 
 (3) Centrul este înfiinţat prin Hotărârea nr. 167/28.03.2005 a Consiliului Judeţului 
Galaţi, şi funcţionează în baza licenţierii, cu respectarea prevederilor Ordinului nr. 27 / 2004 
pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia de tip 
rezidenţial a copilului cu dizabilităţi. 
Art. 2.  Regulamentul de organizare şi funcţionare al centrului are în vedere Regulamentul 
de organizare şi funcţionare, organigrama şi statul de funcţii ale Direcţiei, aprobate de 
Consiliul Judeţului Galaţi, în condiţiile legii şi ale căror norme sunt obligatorii. 
Art. 3. Atribuirea sau schimbarea de denumire a centrului se face prin hotărâre a Consiliului 
Judeţului Galaţi, conform prevederilor legale în vigoare. 
Art. 4.  Principiile care stau la baza activităţii centrului sunt:  
a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;  
b) deschiderea către comunitate;  
c) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate 
a unui personal mixt si deschiderea centrului 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 de gradul sau de maturitate;  
h) menţinerea relaţiilor personale ale copilului şi contacte directe cu părinţii, rudele, precum 
şi cu alte persoane faţă de care copilul a dezvoltat legături de ataşament;  
i) menţinerea împreuna a fraţilor;  
j) promovarea unui model familial de îngrijire a copilului;  
k) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a copilului;  
l) asigurarea stabilităţii şi continuităţii în îngrijirea, creşterea şi educarea copilului, ţinând 
cont de originea sa etnică, religioasă, culturală şi lingvistică 
m) asigurarea protecţiei copilului pe o perioada determinata, până la integrarea sau 
reintegrarea acestuia în familia naturală, extinsă sau substitutivă;  
n) responsabilizarea părinţilor cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor 
părinteşti; 
o) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării copilului;  
p) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;  
q) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale. 
Art. 5.   Serviciile sociale furnizate de centru sunt în conformitate cu: 

 Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului 
 Legea privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului 
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 Legea asistenţei sociale 
 Legislaţia privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale 
 Standardele minime obligatorii privind serviciile de tip rezidenţial pentru copiii cu 

dizabilităţi 
 Alte norme şi reglementări naţionale şi internaţionale din domeniu. 

Art. 6. Centrul  are următoarele atribuţii: 
- asigură cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul şi condiţiile igienico-sanitare 
necesare protecţiei speciale a copiilor care beneficiază de acest tip de serviciu; 
- acordă servicii de calitate de recuperare sau reabilitare realizate de personal specializat; 
- asigură, după caz, supravegherea stării de sănătate, asistenţă medicală, îngrijire si 
supraveghere permanentă a beneficiarilor; 
- asigură paza şi securitatea beneficiarilor 
- asigură beneficiarilor protecţie şi asistenţă în cunoaşterea şi exercitarea drepturilor lor; 
- asigură accesul beneficiarilor la educaţie, informare, cultură; 
- asigură educaţia informală şi non-formală a beneficiarilor, în vederea asimilării 
cunoştinţelor şi deprinderilor necesare integrării sociale; 
- asigură socializarea beneficiarilor, dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea; 
- asigură climatul favorabil dezvoltării personalităţii copiilor; 
- asigură participarea beneficiarilor la activităţi de grup şi la programe individualizate, 
adaptate nevoilor şi caracteristicilor lor; 
- asigură intervenţie de specialitate; 
- contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul individualizat de protecţie; 
- urmăreşte modalităţile concrete de punere în aplicare a măsurilor de protecţie specială, 
integrarea şi evoluţia beneficiarilor în cadrul serviciului şi formulează propuneri vizând 
completarea sau modificarea planului individualizat de protecţie sau îmbunătăţirea calităţii 
îngrijirii acordate; 
- asigură servicii şi activităţi care să răspundă nevoilor individuale de îngrijire, educaţie, 
socializare, stabilite prin evaluarea iniţială realizată de către managerul de caz; 
- dezvoltă planul individualizat de protecţie a copilului în programe de intervenţie specifică 
pentru următoarele aspecte: nevoile de sănătate şi promovarea sănătăţii; nevoile de 
îngrijire, inclusiv de securitate şi promovare a bunăstării; nevoile fizice şi emoţionale; 
nevoile educaţionale şi urmărirea obţinerii de rezultate şcolare corespunzătoare 
potenţialului de dezvoltare a copilului; nevoile de petrecere a timpului liber; nevoile de 
socializare, inclusiv modalităţile de menţinere a legăturilor, după caz, cu părinţii, familia 
lărgită, prietenii şi alte persoane importante sau apropiate fata de copil şi modul de 
satisfacere a tuturor acestor nevoi; 
- oferă copiilor sprijin concret şi încurajează menţinerea legăturilor cu părinţii, familia lărgită 
şi alte persoane importante sau apropiate faţă de ei; 
- asigură accesul şi condiţiile pentru toţi copiii aflaţi în protecţie pentru ca aceştia să poată 
contacta şi implica în viaţa lor orice persoană, instituţie, asociaţie sau serviciu din 
comunitate, conform propriilor dorinţe, cu excepţia restricţiilor prevăzute în metodologia de 
organizare şi funcţionare si planul individualizat de protecţie; 
- asigură pregătirea corespunzătoare a ieşirii copilului/tânărului din serviciu, prin 
dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi a altor condiţii necesare pentru 
reintegrarea sau integrarea familiala şi/sau socio-profesională; 
- în luarea deciziilor care îi privesc în mod direct sau indirect pe copii, centrul solicită şi ia în 
considerare opiniile copiilor, în raport cu vârsta şi gradul de maturitate, precum şi ale 
familiilor acestora şi ale altor persoane importante pentru copil; 
- încurajează şi sprijină copiii să participe la desfăşurarea activităţilor din cadrul serviciului si 
să-şi asume responsabilităţi conform dezvoltării şi gradului său de maturitate; 
- asigură copiilor dreptul la intimitate, spaţiu personal şi confidenţialitate într-un mod cât mai 
apropiat de mediul familial; 
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- asigură copiilor o alimentaţie corespunzătoare din punct de vedere calitativ şi cantitativ, 
ţinând cont de vârsta, nevoile şi preferinţele acestora, în conformitate cu legislaţia în 
vigoare; 
- oferă copiilor posibilitatea de a participa la alegerea alimentelor şi a meniurilor zilnice, 
precum şi în activităţile de pregătire şi servire a mesei, conform programului de intervenţie 
pentru dezvoltarea deprinderilor pentru viaţa independentă; 
- asigură copiilor necesarul de îmbrăcăminte, încălţăminte, rechizite şi alte echipamente, 
precum şi bani de buzunar, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi respectând 
individualitatea şi nevoile specifice ale fiecărui copil; 
- asigură condiţiile necesare pentru identificarea şi evaluarea permanentă a nevoilor fizice, 
emoţionale şi de sănătate ale fiecărui copil, precum şi măsurile corespunzătoare pentru 
satisfacerea acestor nevoi, igiena personală, supravegherea şi menţinerea stării de 
sănătate; 
- acordă copiilor primul ajutor, tratamentul infecţiilor intercurente şi administrarea 
medicamentelor în cadrul serviciului prin personalul de specialitate, in condiţii de 
supervizare din partea medicului de familie care coordonează implementarea programelor 
de intervenţie pentru sănătate; 
- sprijină si promovează, prin materiale si mijloace corespunzătoare, educaţia copiilor, cu 
prioritate in unităţi de învăţământ din comunitate; 
- asigură copiilor oportunităţi de petrecere a timpului liber, de recreere şi socializare, care 
contribuie la dezvoltarea fizică, cognitivă, socială şi emoţională a copiilor; 
- asigură accesul şi participarea copiilor la activităţi variate şi eficiente de abilitare şi 
reabilitare în conformitate cu nevoile lor specifice; 
- asigură un sistem de primire, înregistrare şi soluţionare a sesizărilor şi reclamaţiilor cu 
privire la serviciile oferite sau pentru care se facilitează accesul; 
- promovează şi aplică măsuri de protejare a copiilor împotriva oricărei forme de intimidare, 
discriminare, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant; 
- asigură măsuri adecvate de prevenire şi intervenţie pentru copiii care părăsesc centrul 
fără permisiune; 
- informează în scris, factorii direct interesaţi, cu privire la evenimentele deosebite survenite 
în legătură cu protecţia copilului, în maximum 24 de ore de la producerea evenimentului; 
- asigură copiilor condiţii de locuit de bună calitate, decente şi asemănătoare mediului 
familial; 
- asigură copiilor spaţii igienico-sanitare suficiente, amenajate şi dotate cu echipamentul 
corespunzător numărului şi nevoilor copiilor; 
- asigură măsuri de siguranţa şi securitate legale şi necesare pentru asigurarea protecţiei 
copiilor, personalului şi a vizitatorilor împotriva evenimentelor şi accidentelor cu potenţial 
vătămător; 
- colaborează permanent cu profesioniştii, autorităţile administraţiei locale şi alte servicii 
pentru copil şi familie din comunitate şi totodată promovează munca în echipă atât în 
interiorul, cât şi în exteriorul său; 
- exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege, conform dispoziţiilor conducerii Direcţiei. 
 

CAPITOLUL II 
 BENEFICIARI 

 
Art. 7. Beneficiarii centrului sunt copii/ tineri cu vârste cuprinse între 3 - 18/ 26 ani, cu nevoi 
speciale, 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 îşi continuă studiile o singură dată într-o 
formă de învăţământ de zi.  
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Art. 8.  Accesul beneficiarilor în cadrul centrului se face în baza măsurii de plasament sau 
plasament în regim de urgenţă dispuse în condiţiile legii de către Comisia pentru protecţia 
copilului,  Instanţa Judecătorească sau Directorul general al Direcţiei.  
Art. 9.  (1) Centrul are ca obiect de activitate acordarea de servicii sociale specializate 
pentru beneficiarii rezidenţi: 
- găzduire pe perioadă nedeterminată, 
- asistenţă medicală şi îngrijire, 
- suport emoţional şi după caz, consiliere psihologică, 
- educare, 
- recuperare şi reabilitare, după caz, 
- socializare şi petrecere a timpului liber, 
- reintegrare familială şi comunitară. 

(2) Serviciile sunt acordate în baza Planului Individualizat de Protecţie (PIP), anexă a 
Contractului pentru acordarea de servicii sociale şi este dezvoltat la nivelul centrului în 
programe de intervenţie specifică (PIS) pentru următoarele aspecte: 
a) nevoile de sănătate şi de promovare a sănătăţii 
b) nevoile de îngrijire, inclusiv de securitate şi promovare a bunăstării 
c) nevoile fizice şi emoţionale 
d) nevoile educaţionale şi urmărirea obţinerii de rezultate şcolare corespunzătoare 
potenţialului de dezvoltare a copilului 
e) nevoile de petrecere a timpului liber 
f) nevoile de socializare, inclusiv modalităţile de menţinere a legăturilor, după caz, cu 
părinţii, familia lărgită, prietenii şi alte persoane faţă de care copilul a dezvoltat legături de 
ataşament 
g) dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă 
h) reintegrarea în familie 
 (3) Planul individualizat de protecţie este elaborat şi coordonat de managerul de caz 
din cadrul Direcţiei.  
 Art. 10. Beneficiarii serviciilor sociale oferite de centru au următoarele drepturi: 

 copilul are dreptul de a beneficia de un nivel de trai care să permită dezvoltarea sa 
fizică, mentală, spirituală, morală şi socială; 

 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; 

 copilul are dreptul la stabilirea şi păstrarea identităţii sale; 
 copilul are dreptul de a-şi păstra cetăţenia, numele şi relaţiile de familie, în condiţiile 

prevăzute de lege, fără nici o ingerinţă; 
 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; 

 copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice şi a vieţii sale intime, private şi 
familiale; 

 copilul are dreptul de a primi o educaţie care să îi permită dezvoltarea, în condiţii 
nediscriminatorii, a aptitudinilor şi personalităţii sale; 

 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; 

 copilul are dreptul la libertate de exprimare; 
 copilul are dreptul la libertate de gândire, de conştiinţă şi de religie; 
 copilul are dreptul la libera asociere în structuri formale şi informale, precum şi 

libertatea de întrunire paşnică, în limitele prevăzute de lege; 
 copilul aparţinând unei minorităţi naţionale, etnice, religioase sau lingvistice are 

dreptul la viaţă culturală proprie, la declararea apartenenţei sale etnice, religioase, la 
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practicarea propriei sale religii, precum şi dreptul de a folosi limba proprie în comun 
cu alţi membri ai comunităţii din care face parte; 

 copilul are dreptul la respectarea personalităţii şi individualităţii sale şi nu poate fi 
supus pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare ori degradante; 

 copilul cu handicap are dreptul la îngrijire specială, adaptată nevoilor sale; 
 copilul are dreptul la odihnă şi vacanţă; 
 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; 

 copilul are dreptul să depună singur plângeri referitoare la încălcarea drepturilor sale 
fundamentale; 

 copilul este informat asupra drepturilor sale, precum şi asupra modalităţilor de 
exercitare a acestora. 

Art. 11. Beneficiarii rezidenţi în centru au următoarele obligaţii: 
 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; 

 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; 

 să respecte Normele de Ordine Interioară ale centrului (reguli de comportament, 
program zilnic etc.); 

 să respecte ordinea, disciplina şi curăţenia în spaţiile comune şi private din centru; 
 să nu părăsească incinta centrului fără învoire; 
 să participe la activităţile organizate în centru;  
 să nu facă remarci/ observaţii discriminatorii sau acţiuni discriminatorii; 
 să respecte intimitatea celorlalţi; 
 să participe la activităţi de consiliere în grup; 
 să nu trateze rău alte persoane (copii, adulţi); 
 să nu pună/ expună alte persoane în situaţii de risc, să nu intimideze/ terorizeze pe 

ceilalţi copii/ adulţi; 
 să cunoască şi să respecte regulile referitoare la prevenirea incendiilor şi la 

securitatea muncii; 
 să folosească cu grijă instalaţiile electrice şi sanitare; 
 să respecte proprietatea celorlalţi. 

 
CAPITOLUL III 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI ORGANELE DE CONDUCERE ALE CENTRULUI 
 
Art. 12. Direcţia 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. 
Art. 13. Structura personalului centrului este formată din categoriile de personal prevăzute 
şi aprobate în statele de funcţii. 
Art. 14. Numărul de posturi şi natura acestora sunt cele stabilite prin legislaţie, organigrama 
şi statele de funcţii, aprobate de Consiliul Judeţului Galaţi, la propunerea Direcţiei. 
Art. 15. (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) În situaţia în care şeful de centru este temporar indisponibil atribuţiile acestuia 
sunt preluate de către un alt angajat desemnat de către acesta, cu aprobarea directorului 
de resort si a directorului general. 
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   (3) Ocuparea postului de şef de centru se face prin concurs sau, după caz, prin 
examen, în condiţiile legii.  
Art. 16. (1) Şeful de centru asigură conducerea acestuia şi răspunde de buna funcţionare şi 
de îndeplinirea atribuţiilor care revin acestui serviciu.  

  (2) Şeful de centru îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:  
a) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;  
b) asigură, în cadrul serviciului, promovarea principiilor şi normelor prevăzute de legislaţia 
vigoare cu privire la drepturile copilului; ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi 
este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor copilului în cadrul serviciului pe care îl 
conduce;  
c) informează în timp util conducerea instituţiei în legătură cu evenimentele 
deosebite/disfuncţii în activitatea centrului; 
d) 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;  
e) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul 
centrului şi propune Direcţiei cercetarea disciplinară pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc 
în mod corespunzător atribuţiile;  
f) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a 
regulamentului de organizare si funcţionare;  
g) elaborează, în colaborare cu personalul de specialitate din subordine, proiectul 
instituţional al centrului; 
h) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în fişa postului sau care i-au fost delegate în 
mod expres, de către conducerea Direcţiei. 
Art. 17. Şeful centrului organizează zilnic, săptămânal sau ori de câte ori se impune 
întâlniri, consultări cu angajaţii pentru reglementarea problemelor curente şi pentru găsirea 
unor soluţii de îmbunătăţire a calităţii îngrijirii beneficiarilor. El asigură coerenţa practicilor şi 
a acţiunilor din centru în concordanţă cu scopul şi cu obiectivele acestuia. 
Art. 18. Raporturile şefului de centru cu conducerea Direcţiei sunt reglate de principiile 
subordonării ierarhice. 
 

CAPITOLUL IV 
 DISPOZIŢII FINALE 

 
Art. 19. Cheltuielile necesare pentru susţinerea activităţilor desfăşurate în cadrul centrului 
se finanţează din următoarele surse: 

 bugetul de stat; 
 bugetul Consiliului Judeţului Galaţi, prin Direcţie; 
 donaţii, sponsorizări şi alte forme private de contribuţii băneşti sau în natură, 

permise de lege; 
 fonduri externe nerambursabile şi rambursabile; 
 din alte venituri, în condiţiile legii. 

Art. 20. (1) Personalului centrului îi sunt aplicabile prevederile Codului Muncii (Legea nr. 
53/2003), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile celorlalte acte 
normative în vigoare care guvernează raporturile de muncă. 

(2) Contractele de muncă ale salariaţilor centrului se încheie pe perioadă 
nedeterminată, cu excepţia cazurilor în care, prin lege, se prevede altfel. 

(3) Salarizarea personalului se stabileşte potrivit legislaţiei aplicabile personalului 
contractual din sectorul bugetar. 
Art. 21.  (1) Atribuţiile şefului de centru şi ale personalului centrului sunt prevăzute în fişa 
postului şi sunt în conformitate cu responsabilităţile şi competenţele specifice. 
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(2) Personalul centrului are obligaţia să manifeste solicitudine şi afectivitate în relaţiile 
cu beneficiarii, precum şi îndatorirea de a-şi exercita cu operativitate şi eficienţă atribuţiile 
stabilite prin fişa postului. 

 (3) In activitatea centrului sunt implicaţi, în funcţie de nevoile beneficiarilor şi de 
prevederile legale  angajaţii centrului, specialişti din alte structuri funcţionale, alţi specialişti 
colaboratori, voluntari.                   

(4) Nerespectarea confidenţialităţii, informaţiilor care le obţin în exercitarea atribuţiilor 
de serviciu, pretinderea/primirea de foloase necuvenite ori solicitarea unor servicii pentru 
exercitarea corespunzătoare a acestor atribuţii, atrage pe lângă sancţiunile prevăzute de 
lege şi încetarea imediată a raporturilor de muncă, pentru cei vinovaţi. 
Art. 22. În cazul în care se constată că salariatul centrului a săvârşit o abatere disciplinară, 
respectiv o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită 
cu vinovăţie, prin care a încălcat normele prezentului regulament, ale regulamentului de 
ordine interioară al Direcţiei, contractul individual de muncă, ordinele şi dispoziţiile legale 
ale conducătorilor ierarhici, conducerea Direcţiei are dreptul de a aplica, potrivit prevederilor 
Codului Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, sancţiuni disciplinare. 
Art. 23. Prezentul regulament se completează sau se modifică cu prevederile legislaţiei în 
vigoare care reglementează acest domeniu de activitate, procedurile, metodologiile şi 
instrumentele de lucru de la nivelul Direcţiei. 
 Art. 24.  Prevederile prezentului regulament vor fi aduse la cunoştinţă, atât beneficiarilor, în 
situaţia când aceştia au discernământul necesar, respectiv părinţilor sau reprezentanţilor 
legali, cât şi personalului centrului pe bază de semnătură, având obligaţia de a-l cunoaşte şi 
de a-l aplica întocmai. 

 



 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 45 

din 29 mai 2015 

 

privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului de zi 
pentru persoane adulte cu handicap de tip Alzheimer din cadrul Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3.589/20.05.2015 

Consiliul Judeţului Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi;  

 Având în vedere raportul de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale 
Consiliului Judeţului Galaţi; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în 
domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile Legii nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile Ordinul nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor 
minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu 
dizabilităţi; 
 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 539/2005, pentru aprobarea 
Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a 
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, 
precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 
68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. 2, 3 din Hotărârea 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 nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică 
locală, 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 zi 
pentru persoane adulte cu handicap de tip Alzheimer din cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, conform anexei parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
   

 Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi şi Serviciul de management al resurselor umane, sănătate şi 
securitate în muncă şi asigurarea calităţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţului Galaţi. 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa 
 

 

 
Contrasemnează pentru legalitate: 

          Secretarul Judeţului, 
      Paul Puşcaş 
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ANEXĂ 

 
Regulament de organizare şi funcţionare al  

Centrului de zi pentru persoane adulte cu handicap de tip Alzheimer  
 

CAPITOLUL I 
DISPOZIŢII GENERALE 

 
Art. 1 (1) Centrul  de zi pentru persoane adulte cu handicap de tip  Alzheimer - 
Galaţi, cu sediul în Strada Furnaliştilor nr. 7, denumit in continuare centrul de zi, se 
organizează ca unitate de asistenţă socială de interes public, fără personalitate juridică, în 
regim de centru de zi pentru persoanele cu handicap de tip Alzheimer, în structura 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi asigurând servicii 
psiho-sociale specializate. 

(2) Centrul de zi  este înfiinţat şi funcţionează în concordanţă cu prevederile: 
- Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârii nr. 268 /2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Ordinului MMFPSPV nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate 
pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 
- H.G. nr. 23 din 06 01 2010 Privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile 
sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- O.G. nr. 68 din 28 august 2003 privind serviciile sociale cu completările şi modificările 
ulterioare, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârii Guvernului nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de 
asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de 
organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind 
serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
Art. 2 Principiile care stau la baza activităţii centrului de zi sunt: 
 Principiul respectării demnităţii umane - Fiecărei persoane îi este respectata 

demnitatea prin evitarea atitudinilor si comportamentelor umilitoare si degradante. 
 Principiul nondiscriminării şi egalităţii şanselor - Politica în domeniu va fi aplicată 

fără discriminare având în vedere respectarea si promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap. Aceste drepturi sunt aplicabile în egala măsura cetăţenilor români şi cetăţenilor 
străini aflaţi în mod legal în România, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare, 
precum si prin asigurarea accesului liber si nediscriminatoriu al acestora la serviciile 
specifice destinate prevenirii instituţionalizării persoanelor cu handicap. 
 Principiul echitaţii sociale - conform căruia persoanele aflate in situaţii de risc social 

au dreptul la asistenţă şi protecţie socială în condiţiile legii;  
 Principiul respectului si recunoaşterii calităţilor şi experienţei fiecărei persoane; 
 Păstrarea respectului de sine şi a demnităţii persoanei cu handicap; 
 Ascultarea opiniei persoanei cu handicap şi respectarea dreptului acesteia de a lua 

decizii. 
 Principiul participării - Promovarea participării şi consultării beneficiarilor la toate 

nivelele decizionale, printr-o abordare sensibila la diferenţele culturale, de vârsta şi gen.  
 Promovarea implicării comunităţii locale, în mod special a autorităţilor publice, 

pentru a identifica şi a diagnostica în mod corect natura problemelor si a riscurilor. 
 Principiul complementarităţii dintre prevenire şi combatere.   
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 Principiul centrării pe persoană - Acest principiu presupune centrarea pe nevoile 
persoanei cu handicap şi implicarea ei activă în toate deciziile ce o privesc. 
 Principiul parteneriatului.  
 Principiul abordării multidisciplinare - Asigurarea accesului beneficiarilor la servicii, 

în funcţie de nevoile identificate, se realizează printr-o abordare multidisciplinară şi 
multisectorială.  
Art. 3 (1) Beneficiarii centrului de zi sunt persoanele cu handicap încadrate în grad de 
handicap accentuat/mediu/uşor, cu diagnostic „demenţă în boala Alzheimer” şi „boala 
Alzheimer” care se găsesc în următoarele situaţii:                                     
a) posesori ai certificatului de încadrare în grad de handicap eliberate de Comisia de 
Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap din cadrul D.G.A.S.P.C. Galaţi; 
b) domiciliul stabil în municipiul Galaţi; 
   (2) De consiliere psihologică beneficiază şi membrii familiei/reprezentantul 
legal/asistent personal direct implicaţi în asistarea bolnavului cu Alzheimer. 
Art. 4 Obiectivele fundamentale ale centrului de zi sunt următoarele: 
a) diversificarea serviciilor sociale acordate persoanei cu handicap in funcţie de nevoile 
acestora şi reintegrarea socială a acestora în comunitatea din care fac parte;  
b) diminuarea numărului de solicitări de instituţionalizare în rândul persoanelor cu 
handicap cu acest diagnostic, prin acordarea de servicii sociale alternative; 
c) diminuarea zilelor de spitalizare ale persoanelor cu handicap prin acordarea serviciilor 
sociale specializate menite sa prevină declinul psihic şi fizic cauzat  de lipsa socializării; 
d) implicarea şi responsabilizarea persoanelor cu handicap în luarea deciziilor privind 
propria situaţie; 
e) prevenirea fenomenului de instituţionalizare prin conştientizarea opiniei publice asupra 
importantei implicării în acompanierea şi asistarea în centre de zi a persoanelor cu 
handicap; 
f) realizarea, în colaborare sau parteneriat cu persoanele juridice, publice ori private de 
programe si proiecte având ca obiectiv diminuarea fenomenului de instituţionalizare în 
rândul persoanelor cu handicap; 
 

CAPITOLUL II 
SERVICII ŞI ACTIVITĂŢI 

 
Art. 5 În scopul îndeplinirii obiectului de activitate, Centrul de zi desfăşoară activităţi 
specifice în raport cu nevoile beneficiarilor. 
Art. 6 (1)Serviciile asigurate beneficiarilor centrului de zi sunt: 

 Consiliere psihologică a beneficiarilor; 
 Consiliere psihologică şi suport emoţional pentru membrii familiilor beneficiarilor; 
 Consiliere socială; 
 Socializare şi petrecerea timpului liber;  
 Suport moral şi emoţional; 
 Asistenţă medicală primară în limita trusei de prim ajutor din dotare, în situaţii 

extreme, concomitent cu apelarea numărului unic de urgenţă 112;  
 Orice alte activităţi necesare pentru îndeplinirea obiectivelor  prevăzute în prezentul 

regulament; 
(2) În cadrul acestui serviciu se vor desfăşura următoarele activităţi principale: 

 - informarea cu privire la drepturile persoanelor cu handicap prevăzute de 
actele normative în vigoare;  
- organizarea de activităţi distractive şi jocuri  de societate ; 
- organizarea de activităţi cultural - artistice cu ocazia diferitelor sărbători naţionale sau 
religioase; 
- organizarea aniversărilor zilelor de naştere şi a zilelor onomastice ale beneficiarilor 
centrului de zi;  
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- menţinerea legăturii cu membrii familiilor beneficiarilor şi medierea posibilelor situaţii 
conflictuale;  
- colaborarea cu diferite organizaţii neguvernamentale, sanitare, de cult, de educaţie in 
scopul oferirii de informaţii şi soluţionarea unor probleme ale beneficiarilor centrului de zi;  
- organizarea de activităţi practice (lucru manual, realizarea de obiecte ornamentale 
confecţionate cu diferite ocazii – felicitări, mărţişoare s.a.);   
- consilierea psihologică  individuală şi de grup; 
- organizare de mini - spectacole; 
- terapie ocupaţională, creaţii - epigrame, poezii s.a.; 
- activităţi de training mintal; 
- socioterapie - valorizarea individului în grup;  
- art terapie - creaţii în culoare, pictura, modelaj, scenete etc.; 
- meloterapie; 
- asigurarea unui grup interrelaţionar;  
- terapie prin mişcare; 
 

CAPITOLUL III   
CONDIŢII DE ACORDARE A SERVICIILOR IN CENTRUL DE ZI 

 
Art. 7 (1) Pot beneficia de serviciile oferite de Centrul de zi persoanele cu handicap de 
tip Alzheimer, cu domiciliul în mun. Galaţi, posesori ai certificatului de încadrare in grad 
de handicap eliberate de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap din 
cadrul D.G.A.S.P.C. Galaţi; 

(2) In vederea furnizării serviciilor,  solicitanţii vor întocmi un dosar de asistare 
alcătuit din următoarele documente: 
- Copie  după CI/BI a beneficiarului şi al reprezentantului legal, după caz; 
- Copie după certificatul de încadrare în grad de handicap, planul individual de servicii 
pentru reabilitare şi integrare socială şi programul individual de reabilitare şi integrare 
socială; 
- Acordul de prelucrare şi consultare a datelor cu caracter personal; 
- Anchetă socială efectuată de personalul centrului de zi; 
- Dosar medical cu documente medicale edificatoare referitoare la starea de sănătate;  
- Aviz epidemiologic de la medicul de familie care să ateste că persoana poate frecventa 
o colectivitate; 
- Cerere de admitere semnată de beneficiar sau după caz de reprezentantul legal al 
acestuia; 
- Copie după documentul din care să rezulte  calitatea de reprezentatul legal al persoanei 
care îl reprezintă / asistă ; 

(3) Centrul se asigură că, anterior încheierii contractului pentru acordare de servicii 
sociale, beneficiarul şi/sau reprezentantul său legal primesc toate informaţiile referitoare 
la modul de organizare şi funcţionare a centrului, serviciile oferite, drepturile şi obligaţiile 
beneficiarilor, acest lucru fiind consemnat în Fişa iniţială a cazului. 
          (4) În cazul în care persoana care solicită acordarea serviciilor nu îndeplineşte 
condiţiile necesare i se comunică în scris, după caz, acest lucru precum şi motivele care 
au dus la această decizie. 

(5) Dosarul astfel completat este analizat de echipa pluridisciplinara din cadrul 
centrului compusă din: şef centru, psiholog, asistent social/referent social. Se întocmeşte 
proiectul contractului pentru acordare de servicii sociale, care se înaintează directorului 
general spre semnare, urmând ca acesta să emită şi dispoziţia de acordare a serviciilor in 
cadrul Centrului de zi pentru persoane adulte cu handicap de tip „Alzheimer”.  

(6) Evaluarea/reevaluarea nevoilor beneficiarilor/situaţiei de dificultate în care se află 
se efectuează cu acordul şi implicarea acestuia. Beneficiarului i se aduce la cunoştinţă 
necesitatea de a se implica activ în activitatea de evaluare şi de a furniza informaţii reale 
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evaluatorului/evaluatorilor. Toate rezultatele evaluărilor vor fi aduse la cunoştinţa 
beneficiarului într-o formă accesibilă. 

(7) In situaţia în care beneficiarul este lipsit de discernământ, reprezentantul legal al 
acestuia poate participa la evaluare/reevaluare sau poate solicita să fie informat în scris 
asupra rezultatelor evaluării/reevaluării.  

(8) In cazul în care reprezentantul legal nu poate sau nu doreşte să participe la 
procesul de evaluare/reevaluare, acesta îşi exprimă în scris acordul ca personalul 
centrului de zi să efectueze evaluarea /reevaluarea nevoilor beneficiarului fără implicarea 
sa. 
Art. 8 Evaluarea iniţială a beneficiarilor în vederea furnizării de servicii se realizează 
utilizând următoarele documente: ancheta socială, fişa de observaţie psihologică, MMSE 
(Examinare minimă a stării mentale), raport de evaluare psihologică, după care se 
întocmeşte Planul individualizat de intervenţie. 
Art. 9 Perioada de acordare a serviciilor sociale este de 12 luni cu posibilitatea încheierii 
unui nou contract de acordare de servicii sociale la fiecare dată scadentă, prin întocmirea 
unei noi cereri de admitere şi parcurgerea procedurii de admitere. 
Art. 10 - Încetarea acordării  serviciilor sociale se realizează în următoarele cazuri: 
- la expirarea duratei de 12 luni; 
- la cerere; 
- în caz de deces al beneficiarului; 
- admiterea beneficiarului într-un centru rezidenţial; 
- când beneficiarul manifestă comportamente ce pun în pericol personalul centrului şi/sau 
ceilalţi beneficiari şi care prejudiciază sau deranjează grav activităţile desfăşurate în 
cadrul centrului; 
- schimbarea domiciliului în afara municipiului Galaţi; 
- când beneficiarul nu respectă obligaţiile prevăzute în contractul pentru acordare de  
servicii sociale. 
 

CAPITOLUL IV 
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE BENEFICIARILOR CENTRULUI DE ZI  

 
Art. 11 – DREPTURILE BENEFICIARILOR 

Persoanelor cu handicap, beneficiare ale serviciilor oferite în centrul de zi, li se 
asigură şi garantează exerciţiul tuturor drepturilor şi libertăţilor consacrate în Constituţia 
României şi actelor normative în vigoare, astfel: 
- dreptul de a primi serviciile sociale prevăzute în planul individualizat de intervenţie; 
- dreptul de a i se asigura continuitatea serviciilor sociale, atât timp cât se menţin 
condiţiile care au generat situaţia de dificultate;  
- dreptul de a refuza, în condiţii obiective, primirea serviciilor sociale; 
- dreptul de a fi trataţi cu respect şi curtoazie în toate cazurile, într-un mediu adecvat 
necesităţilor lor fără a le fi lezată demnitatea. Mediul trebuie adaptat abilităţilor 
intelectuale, fizice, vârstei, religiei, grupului etnic şi culturii din care provin; 
- de a fi informat in timp util şi în termeni accesibili asupra: 

- drepturilor sociale, a măsurilor legale de protecţie şi situaţiilor de risc; 
- modificărilor intervenite în acordarea serviciilor sociale; 
- oportunităţii acordării altor servicii sociale; 

- dreptul de a li se păstra toate datele personale în siguranţă şi confidenţialitate; 
- dreptul de a fi consideraţi prioritar ca persoane;  
- dreptul de a fi membri participanţi egali şi deplini în comunitatea în care trăiesc, 
indiferent de originea sau apartenenţa lor; 
- dreptul de a avea acces la intimitate, ori de câte ori este posibil, atât în termeni de 
spaţiu fizic cât şi din punct de vedere emoţional, al gândurilor şi opiniilor lor;  
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- dreptul de a avea maximum de autodeterminare, însă astfel încât drepturile şi nevoile 
colegilor, precum şi propria lor bunăstare şi siguranţă să fie asigurate şi permise;  
- dreptul de a nu fi supuşi unor reguli rigide, neadaptate necesităţilor lor; 
- dreptul de a lua decizii şi a-şi asuma riscurile, în limita abilităţilor de a înţelege opţiunile 
disponibile, precum şi de a înţelege de a-şi asuma responsabilitatea pentru consecinţele 
acestor decizii; 
- dreptul de a li se recunoaşte talentele, sensibilitatea, interesele  şi credinţele, precum şi 
de a fi respectaţi şi valorizaţi pentru individualitatea fiecăruia;  
- dreptul de a fi ascultaţi, de a avea dorinţe şi sentimente care să fie luate în considerare 
când sunt luate decizii care le vor afecta viaţa în prezent sau viitor;  
- dreptul de a-şi dezvolta autonomia prin încercarea de a face lucruri noi;  
 de  a avea acces la propriul dosar; 
- de a participa la evaluarea serviciilor sociale primite si de a participa la luarea deciziilor 
privind intervenţia socială care i se aplică, putând alege variante de intervenţie, dacă ele 
există; 
- de a face sugestii şi reclamaţii fără teamă de represalii; 

 

Art. 12 - OBLIGAŢIILE BENEFICIARILOR 
 Beneficiarii Centrul de zi au toate drepturile, îndatoririle şi obligaţiile ce le revin 
potrivit Constituţiei României şi actelor normative în vigoare, astfel: 
- să respecte prevederilor prezentului regulament; 
- să participe la data si ora stabilită la activităţile organizate sau propuse în cadrul 
centrului în interesului sau să anunţe în timp util orice modificări care duc la  
nerespectarea acestei prevederi; 
- să furnizeze informaţii complete şi reale cu privire la identitatea şi situaţia familială, 
medicală, economică, socială şi să permită furnizorului de servicii verificarea veridicităţii 
acestora; 
- să prezinte la data stabilită actele şi documentele solicitate de către personalul 
centrului; 
- să informeze personalul centrului asupra schimbărilor legate de evoluţia cazului, de 
starea de sănătate, de datele de contact (domiciliu, număr de telefon, deplasarea  
temporară în altă localitate,admiterea beneficiarului într-un centru rezidenţial etc.), în 
momentul în care a intervenit modificarea; 
- să informeze personalul centrului asupra oricăror pericole care pot interveni în 
desfăşurarea serviciului oferit; 
- să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului individual de intervenţie; 
- să respecte regulile de comportament, programul de lucru, persoanele de contact şi să 
manifeste respect în relaţia cu personalul centrului de zi. 
 

CAPITOLUL IV 
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 

 

Art.13 (1) Conducerea curentă şi coordonarea centrului de zi  sunt asigurate de şeful 
centrului prin completarea fişei postului acestuia.  
 (2) Numirea şi eliberarea din funcţie, precum şi sancţionarea disciplinară a şefului 
centrului de zi, se face prin dispoziţia directorului general al Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi. 
 (3) Eliberarea din funcţie, precum şi sancţionarea disciplinară a şefului de centru se 
dispune cu respectarea prevederilor legislaţiei muncii, la sesizarea organelor de control, a 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, a comisiilor speciale de verificare a activităţii în 
domeniu, constituite de consiliul judeţean, precum şi la sesizarea altor organe de control 
în domeniu, susţinută de acte justificative. 
Art. 14 Personalul centrului de zi are statutul de personal contractual şi se supune, în 
ceea ce priveşte iniţierea, derularea şi încetarea relaţiilor de muncă, drepturile şi 
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obligaţiile, precum şi răspunderea materială şi disciplinară, reglementărilor Legii nr. 
53/2003 a Codului Muncii, cu modificările şi completările ulterioare.   
Art. 15 (1) Personalul Centrului de zi îşi desfăşoară activitatea în limitele legii şi cu 
respectarea atribuţiilor stabilite în fişa postului pe care îl ocupă. 

 (2) În activitatea centrului sunt implicaţi, în funcţie de nevoile beneficiarilor şi de 
prevederile legale  angajaţii centrului, specialişti din alte structuri funcţionale, alţi 
specialişti colaboratori, voluntari. 

 (3) Fişa postului pentru fiecare persoană este întocmită de şeful centrului şi 
aprobată de directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Galaţi 
    

CAPITOLUL V 
FINANŢAREA CENTRULUI DE ZI  

 
Art. 16 - Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale centrului de zi se asigură prin 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, din următoarele 
surse: sume defalcate de la bugetul de stat, sume defalcate din bugetul Consiliului 
Judeţului Galaţi, donaţii, sponsorizări. 

 
CAPITOLUL VI                                                                                                                                 

DISPOZIŢII FINALE 
 
Art. 17 - Şeful centrului  are obligaţia de a aduce la cunoştinţa personalului direcţiei şi 
respectiv centrului, cât şi beneficiarilor serviciilor acordate, prevederile prezentului 
regulament. 
Art. 18 - Încălcarea prevederilor prezentului regulament de către angajaţi constituie 
abatere disciplinară şi se sancţionează conform normelor legale în vigoare. 
Art. 19 - Modificarea şi completarea prezentului regulament se realizează prin hotărâre a 
Consiliului Judeţean Galaţi, în condiţiile legii. 
Art. 20 - Prevederile prezentului regulament se completează cu reglementările legale în 
vigoare, instrucţiuni şi proceduri de lucru. 

 



 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 46 

din 29 mai 2015 

 

privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului de 
reabilitare şi reintegrare socială a copiilor Casa „David Austin” - Munteni din cadrul 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3.582/20.05.2015 

Consiliul Judeţului Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi;  

 Având în vedere raportul de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale 
Consiliului Judeţului Galaţi; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în 
domeniul serviciilor 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 Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile prevederilor Ordinului nr. 27/2004 pentru aprobarea 
standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia de tip rezidenţial a copilului 
cu dizabilităţi; 
 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 539/2005, pentru aprobarea 
Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a 
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, 
precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 
68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. 2, 3 din Hotărârea 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; 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică 
locală, 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 
reabilitare şi reintegrare socială a copiilor Casa „David Austin” - Munteni din cadrul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, conform anexei parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
  
 Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi şi Serviciul de management al resurselor umane, sănătate şi 
securitate în muncă şi asigurarea calităţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţului Galaţi. 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa 
 

 

Contrasemnează pentru legalitate: 

          Secretarul Judeţului, 
      Paul Puşcaş 
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ANEXĂ 
 

Regulament de organizare şi funcţionare al Centrului de reabilitare şi reintegrare 
socială a copiilor Casa „David Austin”- Munteni 

 
CAPITOLUL I  

DISPOZIŢII GENERALE 
 
Art. 1. (1) Centrul de reabilitare şi reintegrare socială a copiilor Casa „David Austin” –
Munteni  denumit în continuare centru, cu sediul în comuna Munteni, sat Ţigăneşti, judeţul 
Galaţi se organizează ca unitate de asistenţă socială de interes public, fără personalitate 
juridică în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi,  
denumită în continuare Direcţie.  
 (2) Centrul este un serviciu de tip rezidenţial pentru copiii cu dizabilităţi, cu o 
capacitate maximă de 49 de locuri care are rolul 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, familie extinsă, 
plasamentul la o familie substitutivă. 
 (3) Centrul este înfiinţat prin Hotărârea nr. 76/27.10.2000 a Consiliului Judeţului 
Galaţi, şi funcţionează în baza licenţierii, cu respectarea prevederilor Ordinului nr. 27/2004 
pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia de tip 
rezidenţial a copilului cu dizabilităţi. 
Art. 2.  Regulamentul de organizare şi funcţionare al centrului are în vedere Regulamentul 
de organizare şi funcţionare, organigrama şi statul de funcţii ale Direcţiei, aprobate de 
Consiliul Judeţului Galaţi, în condiţiile legii şi ale căror norme sunt obligatorii. 
Art. 3. Atribuirea sau schimbarea de denumire a centrului se face prin hotărâre a Consiliului 
Judeţului Galaţi, conform prevederilor legale în vigoare. 
Art. 4.  Principiile care stau la baza activităţii centrului sunt:  
a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;  
b) deschiderea către comunitate;  
c) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate 
a unui personal mixt si deschiderea centrului 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 de gradul sau de maturitate;  
h) menţinerea relaţiilor personale ale copilului şi contacte directe cu părinţii, rudele, precum 
şi cu alte persoane faţă de care copilul a dezvoltat legături de ataşament;  
i) menţinerea împreuna a fraţilor;  
j) promovarea unui model familial de îngrijire a copilului;  
k) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a copilului;  
l) asigurarea stabilităţii şi continuităţii în îngrijirea, creşterea şi educarea copilului, ţinând 
cont de originea sa etnică, religioasă, culturală şi lingvistică; 
m) asigurarea protecţiei copilului pe o perioadă determinată, până la integrarea sau 
reintegrarea acestuia în familia naturală, extinsă sau substitutivă;  
n) responsabilizarea părinţilor cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor 
părinteşti; 
o) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării copilului;  
p) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;  
q) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale. 
Art. 5.   Serviciile sociale furnizate de centru sunt în conformitate cu: 
- Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului 
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- Legea privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului 
- Legea asistenţei sociale 
- Legislaţia privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale 
- Standardele minime obligatorii privind serviciile de tip rezidenţial pentru copiii cu dizabilităţi 
- Alte norme şi reglementări naţionale şi internaţionale din domeniu. 
Art. 6. Centrul  are următoarele atribuţii: 
- asigură cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul şi condiţiile igienico-sanitare 
necesare protecţiei speciale a copiilor care beneficiază de acest tip de serviciu; 
- acordă servicii de calitate de recuperare sau reabilitare realizate de personal specializat; 
- asigură, după caz, supravegherea stării de sănătate, asistenţă medicală, îngrijire si 
supraveghere permanentă a beneficiarilor; 
- asigură paza şi securitatea beneficiarilor 
- asigură beneficiarilor protecţie şi asistenţă în cunoaşterea şi exercitarea drepturilor lor; 
- asigură accesul beneficiarilor la educaţie, informare, cultură; 
- asigură educaţia informală şi non-formală a beneficiarilor, în vederea asimilării 
cunoştinţelor şi deprinderilor necesare integrării sociale; 
- asigură socializarea beneficiarilor, dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea; 
- asigură climatul favorabil dezvoltării personalităţii copiilor; 
- asigură participarea beneficiarilor la activităţi de grup şi la programe individualizate, 
adaptate nevoilor şi caracteristicilor lor; 
- asigură intervenţie de specialitate; 
- contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul individualizat de protecţie; 
- urmăreşte modalităţile concrete de punere în aplicare a măsurilor de protecţie specială, 
integrarea şi evoluţia beneficiarilor în cadrul serviciului şi formulează propuneri vizând 
completarea sau modificarea planului individualizat de protecţie sau îmbunătăţirea calităţii 
îngrijirii acordate; 
- asigură servicii şi activităţi care să răspundă nevoilor individuale de îngrijire, educaţie, 
socializare, stabilite prin evaluarea iniţială realizată de către managerul de caz; 
- dezvoltă planul individualizat de protecţie a copilului în programe de intervenţie specifică 
pentru următoarele aspecte: nevoile de sănătate şi promovarea sănătăţii; nevoile de 
îngrijire, inclusiv de securitate şi promovare a bunăstării; nevoile fizice şi emoţionale; 
nevoile educaţionale şi urmărirea obţinerii de rezultate şcolare corespunzătoare 
potenţialului de dezvoltare a copilului; nevoile de petrecere a timpului liber; nevoile de 
socializare, inclusiv modalităţile de menţinere a legăturilor, după caz, cu părinţii, familia 
lărgită, prietenii şi alte persoane importante sau apropiate fata de copil şi modul de 
satisfacere a tuturor acestor nevoi; 
- oferă copiilor sprijin concret şi încurajează menţinerea legăturilor cu părinţii, familia lărgită 
şi alte persoane importante sau apropiate faţă de ei; 
- asigură accesul şi condiţiile pentru toţi copiii aflaţi în protecţie pentru ca aceştia să poată 
contacta şi implica în viaţa lor orice persoană, instituţie, asociaţie sau serviciu din 
comunitate, conform propriilor dorinţe, cu excepţia restricţiilor prevăzute în metodologia de 
organizare şi funcţionare si planul individualizat de protecţie; 
- asigură pregătirea corespunzătoare a ieşirii copilului/tânărului din serviciu, prin 
dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi a altor condiţii necesare pentru 
reintegrarea sau integrarea familiala şi/sau socio-profesională; 
- în luarea deciziilor care îi privesc în mod direct sau indirect pe copii, centrul solicită şi ia în 
considerare opiniile copiilor, în raport cu vârsta şi gradul de maturitate, precum şi ale 
familiilor acestora şi ale altor persoane importante pentru copil; 
- încurajează şi sprijină copiii să participe la desfăşurarea activităţilor din cadrul serviciului si 
să-şi asume responsabilităţi conform dezvoltării şi gradului său de maturitate; 
- asigură copiilor dreptul la intimitate, spaţiu personal şi confidenţialitate într-un mod cât mai 
apropiat de mediul familial; 
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- asigură copiilor o alimentaţie corespunzătoare din punct de vedere calitativ şi cantitativ, 
ţinând cont de vârsta, nevoile şi preferinţele acestora, în conformitate cu legislaţia în 
vigoare; 
- oferă copiilor posibilitatea de a participa la alegerea alimentelor şi a meniurilor zilnice, 
precum şi în activităţile de pregătire şi servire a mesei, conform programului de intervenţie 
pentru dezvoltarea deprinderilor pentru viaţa independentă; 
- asigură copiilor necesarul de îmbrăcăminte, încălţăminte, rechizite şi alte echipamente, 
precum şi bani de buzunar, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi respectând 
individualitatea şi nevoile specifice ale fiecărui copil; 
- asigură condiţiile necesare pentru identificarea şi evaluarea permanentă a nevoilor fizice, 
emoţionale şi de sănătate ale fiecărui copil, precum şi măsurile corespunzătoare pentru 
satisfacerea acestor nevoi, igiena personală, supravegherea şi menţinerea stării de 
sănătate; 
- acordă copiilor primul ajutor, tratamentul infecţiilor intercurente şi administrarea 
medicamentelor în cadrul serviciului prin personalul de specialitate, in condiţii de 
supervizare din partea medicului de familie care coordonează implementarea programelor 
de intervenţie pentru sănătate; 
- sprijină si promovează, prin materiale si mijloace corespunzătoare, educaţia copiilor, cu 
prioritate in unităţi de învăţământ din comunitate; 
- asigură copiilor oportunităţi de petrecere a timpului liber, de recreere şi socializare, care 
contribuie la dezvoltarea fizică, cognitivă, socială şi emoţională a copiilor; 
- asigură accesul şi participarea copiilor la activităţi variate şi eficiente de abilitare şi 
reabilitare în conformitate cu nevoile lor specifice; 
- asigură un sistem de primire, înregistrare şi soluţionare a sesizărilor şi reclamaţiilor cu 
privire la serviciile oferite sau pentru care se facilitează accesul; 
- promovează şi aplică măsuri de protejare a copiilor împotriva oricărei forme de intimidare, 
discriminare, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant; 
- asigură măsuri adecvate de prevenire şi intervenţie pentru copiii care părăsesc centrul 
fără permisiune; 
- informează în scris, factorii direct interesaţi, cu privire la evenimentele deosebite survenite 
în legătură cu protecţia copilului, în maximum 24 de ore de la producerea evenimentului; 
- asigură copiilor condiţii de locuit de bună calitate, decente şi asemănătoare mediului 
familial; 
- asigură copiilor spaţii igienico-sanitare suficiente, amenajate şi dotate cu echipamentul 
corespunzător numărului şi nevoilor copiilor; 
- asigură măsuri de siguranţa şi securitate legale şi necesare pentru asigurarea protecţiei 
copiilor, personalului şi a vizitatorilor împotriva evenimentelor şi accidentelor cu potenţial 
vătămător; 
- colaborează permanent cu profesioniştii, autorităţile administraţiei locale şi alte servicii 
pentru copil şi familie din comunitate şi totodată promovează munca în echipă atât în 
interiorul, cât şi în exteriorul său; 
- exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege, conform dispoziţiilor conducerii Direcţiei. 
 

CAPITOLUL II  
BENEFICIARI 

 
Art. 7.   Beneficiarii centrului sunt copii/ tineri cu vârste cuprinse între 3 - 18/26 ani, cu nevoi 
speciale, 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 îşi continuă studiile o singură dată într-o 
formă de învăţământ de zi.  
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Art. 8.  Accesul beneficiarilor în cadrul centrului se face în baza măsurii de plasament sau 
plasament în regim de urgenţă dispuse în condiţiile legii de către Comisia pentru protecţia 
copilului,  Instanţa Judecătorească sau Directorul general al Direcţiei.  
Art. 9.  (1) Centrul are ca obiect de activitate acordarea de servicii sociale specializate 
pentru beneficiarii rezidenţi: 
- găzduire pe perioadă nedeterminată, 
- asistenţă medicală şi îngrijire, 
- suport emoţional şi după caz, consiliere psihologică, 
- educare, 
- recuperare şi reabilitare, după caz, 
- socializare şi petrecere a timpului liber, 
- reintegrare familială şi comunitară. 

(2) Serviciile sunt acordate în baza Planului Individualizat de Protecţie (PIP), anexă a 
Contractului pentru acordarea de servicii sociale şi este dezvoltat la nivelul centrului în 
programe de intervenţie specifică (PIS) pentru următoarele aspecte: 
a) nevoile de sănătate şi de promovare a sănătăţii 
b) nevoile de îngrijire, inclusiv de securitate şi promovare a bunăstării 
c) nevoile fizice şi emoţionale 
d) nevoile educaţionale şi urmărirea obţinerii de rezultate şcolare corespunzătoare 
potenţialului de dezvoltare a copilului 
e) nevoile de petrecere a timpului liber 
f) nevoile de socializare, inclusiv modalităţile de menţinere a legăturilor, după caz, cu 
părinţii, familia lărgită, prietenii şi alte persoane faţă de care copilul a dezvoltat legături de 
ataşament 
g) dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă 
f) reintegrarea în familie 
 (3) Planul individualizat de protecţie este elaborat şi coordonat de managerul de caz 
din cadrul Direcţiei.  
Art. 10. Beneficiarii serviciilor sociale oferite de centru au următoarele drepturi: 
- copilul are dreptul de a beneficia de un nivel de trai care să permită dezvoltarea sa fizică, 
mentală, spirituală, morală şi socială; 
- 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; 
- copilul are dreptul la stabilirea şi păstrarea identităţii sale; 
- copilul are dreptul de a-şi păstra cetăţenia, numele şi relaţiile de familie, în condiţiile 
prevăzute de lege, fără nici o ingerinţă; 
- 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; 
- copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice şi a vieţii sale intime, private şi 
familiale; 
- copilul are dreptul de a primi o educaţie care să îi permită dezvoltarea, în condiţii 
nediscriminatorii, a aptitudinilor şi personalităţii sale; 
- 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; 
- copilul are dreptul la libertate de exprimare; 
- copilul are dreptul la libertate de gândire, de conştiinţă şi de religie; 
- copilul are dreptul la libera asociere în structuri formale şi informale, precum şi libertatea 
de întrunire paşnică, în limitele prevăzute de lege; 
- copilul aparţinând unei minorităţi naţionale, etnice, religioase sau lingvistice are dreptul la 
viaţă culturală proprie, la declararea apartenenţei sale etnice, religioase, la practicarea 
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propriei sale religii, precum şi dreptul de a folosi limba proprie în comun cu alţi membri ai 
comunităţii din care face parte; 
- copilul are dreptul la respectarea personalităţii şi individualităţii sale şi nu poate fi supus 
pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare ori degradante; 
- copilul cu handicap are dreptul la îngrijire specială, adaptată nevoilor sale; 
- copilul are dreptul la odihnă şi vacanţă; 
- 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; 
- copilul are dreptul să depună singur plângeri referitoare la încălcarea drepturilor sale 
fundamentale; 
- copilul este informat asupra drepturilor sale, precum şi asupra modalităţilor de exercitare a 
acestora. 
Art. 11. Beneficiarii rezidenţi în centru au următoarele obligaţii: 
- 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; 
- 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; 
- să respecte Normele de Ordine Interioară ale centrului (reguli de comportament, program 
zilnic etc.); 
- să respecte ordinea, disciplina şi curăţenia în spaţiile comune şi private din centru; 
- să nu părăsească incinta centrului fără învoire; 
- să participe la activităţile organizate în centru;  
- să nu facă remarci/ observaţii discriminatorii sau acţiuni discriminatorii; 
- să respecte intimitatea celorlalţi; 
- să participe la activităţi de consiliere în grup; 
- să nu trateze rău alte persoane (copii, adulţi); 
- să nu pună/ expună alte persoane în situaţii de risc, să nu intimideze/ terorizeze pe ceilalţi 
copii/ adulţi; 
- să cunoască şi să respecte regulile referitoare la prevenirea incendiilor şi la securitatea 
muncii; 
- să folosească cu grijă instalaţiile electrice şi sanitare; 
- să respecte proprietatea celorlalţi. 
 

CAPITOLUL III 
 STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI ORGANELE DE CONDUCERE ALE CENTRULUI 

 
Art. 12. Direcţia 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. 
Art. 13. Structura personalului centrului este formată din categoriile de personal prevăzute 
şi aprobate în statele de funcţii. 
Art. 14. Numărul de posturi şi natura acestora sunt cele stabilite prin legislaţie, organigrama 
şi statele de funcţii, aprobate de Consiliul Judeţului Galaţi, la propunerea Direcţiei. 
Art. 15. (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) În situaţia în care şeful de centru este temporar indisponibil atribuţiile acestuia 
sunt preluate de către un alt angajat desemnat de către acesta, cu aprobarea directorului 
de resort si a directorului general. 
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   (3) Ocuparea postului de şef de centru se face prin concurs sau, după caz, prin 
examen, în condiţiile legii.  
Art. 16. (1) Şeful de centru asigură conducerea acestuia şi răspunde de buna funcţionare şi 
de îndeplinirea atribuţiilor care revin acestui serviciu.  

  (2) Şeful de centru îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:  
a) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;  
b) asigură, în cadrul serviciului, promovarea principiilor şi normelor prevăzute de legislaţia 
vigoare cu privire la drepturile copilului; ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi 
este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor copilului în cadrul serviciului pe care îl 
conduce;  
c) informează în timp util conducerea instituţiei în legătură cu evenimentele 
deosebite/disfuncţii în activitatea centrului;  
d) 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;  
e) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul 
centrului şi propune Direcţiei cercetarea disciplinară pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc 
în mod corespunzător atribuţiile;  
f) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a 
regulamentului de organizare si funcţionare;  
g) elaborează, în colaborare cu personalul de specialitate din subordine, proiectul 
instituţional al centrului; 
h) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în fişa postului sau care i-au fost delegate în 
mod expres, de către conducerea Direcţiei. 
Art. 17. Şeful centrului organizează zilnic, săptămânal sau ori de câte ori se impune 
întâlniri, consultări cu angajaţii pentru reglementarea problemelor curente şi pentru găsirea 
unor soluţii de îmbunătăţire a calităţii îngrijirii beneficiarilor. El asigură coerenţa practicilor şi 
a acţiunilor din centru în concordanţă cu scopul şi cu obiectivele acestuia. 
Art. 18. Raporturile şefului de centru cu conducerea Direcţiei sunt reglate de principiile 
subordonării ierarhice. 
 

CAPITOLUL IV 
 DISPOZIŢII FINALE 

 
Art. 19. Cheltuielile necesare pentru susţinerea activităţilor desfăşurate în cadrul centrului 
se finanţează din următoarele surse: 
- bugetul de stat; 
- bugetul Consiliului Judeţului Galaţi, prin Direcţie; 
- donaţii, sponsorizări şi alte forme private de contribuţii băneşti sau în natură, permise de 
lege; 
- fonduri externe nerambursabile şi rambursabile; 
- din alte venituri, în condiţiile legii. 
Art. 20. (1) Personalului centrului îi sunt aplicabile prevederile Codului Muncii (Legea nr. 
53/2003), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile celorlalte acte 
normative în vigoare care guvernează raporturile de muncă. 
     (2) Contractele de muncă ale salariaţilor centrului se încheie pe perioadă 
nedeterminată, cu excepţia cazurilor în care, prin lege, se prevede altfel. 
     (3) Salarizarea personalului se stabileşte potrivit legislaţiei aplicabile personalului 
contractual din sectorul bugetar. 
Art. 21.  (1) Atribuţiile şefului de centru şi ale personalului centrului sunt prevăzute în fişa 
postului şi sunt în conformitate cu responsabilităţile şi competenţele specifice. 
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    (2) Personalul centrului are obligaţia să manifeste solicitudine şi afectivitate în 
relaţiile cu beneficiarii, precum şi îndatorirea de a-şi exercita cu operativitate şi eficienţă 
atribuţiile stabilite prin fişa postului. 
     (3) În activitatea centrului sunt implicaţi, în funcţie de nevoile beneficiarilor şi de 
prevederile legale  angajaţii centrului, specialişti din alte structuri funcţionale, alţi specialişti 
colaboratori, voluntari.                 
    (4) Nerespectarea confidenţialităţii, informaţiilor care le obţin în exercitarea 
atribuţiilor de serviciu, pretinderea/primirea de foloase necuvenite ori solicitarea unor 
servicii pentru exercitarea corespunzătoare a acestor atribuţii, atrage pe lângă sancţiunile 
prevăzute de lege şi încetarea imediată a raporturilor de muncă, pentru cei vinovaţi. 
Art. 22. În cazul în care se constată că salariatul centrului a săvârşit o abatere disciplinară, 
respectiv o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită 
cu vinovăţie, prin care a încălcat normele prezentului regulament, ale regulamentului de 
ordine interioară al Direcţiei, contractul individual de muncă, ordinele şi dispoziţiile legale 
ale conducătorilor ierarhici, conducerea Direcţiei are dreptul de a aplica, potrivit prevederilor 
Codului Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, sancţiuni disciplinare. 
Art. 23. Prezentul regulament se completează sau se modifică cu prevederile legislaţiei în 
vigoare care reglementează acest domeniu de activitate, procedurile, metodologiile şi 
instrumentele de lucru de la nivelul Direcţiei. 
Art. 24.  Prevederile prezentului regulament vor fi aduse la cunoştinţă, atât beneficiarilor, în 
situaţia când aceştia au discernământul necesar, respectiv părinţilor sau reprezentanţilor 
legali, cât şi personalului centrului pe bază de semnătură, având obligaţia de a-l cunoaşte şi 
de a-l aplica întocmai. 
 

 
   
  

 



 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 47 

din 29 mai 2015 

 

privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului de zi 
pentru persoane adulte cu handicap „Luceafărul” din cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
Iniţiator:Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3.586/20.05.2015 

Consiliul Judeţului Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi;  

 Având în vedere raportul de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale 
Consiliului Judeţului Galaţi; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în 
domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile Legii nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile Ordinul nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor 
minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu 
dizabilităţi; 
 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 539/2005, pentru aprobarea 
Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a 
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, 
precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 
68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. 2, 3 din Hotărârea 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 nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică 
locală, cu modificările şi completările ulterioare,                                                   
                                                           

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de zi pentru 
persoane adulte cu handicap „ Luceafărul” Galaţi, cu sediul în mun. Galaţi, str. Radu 
Negru, nr. 3, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Galaţi, conform anexei, parte integrantă din  prezenta hotărâre. 
  

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi şi Serviciul de management al resurselor umane, sănătate şi 
securitate în muncă şi asigurarea calităţii, din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţului Galaţi. 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa 

 
Contrasemnează pentru legalitate: 

          Secretarul Judeţului, 
      Paul Puşcaş 
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ANEXĂ 
 

Regulament de organizare şi funcţionare al 
Centrului  de zi pentru persoane adulte cu handicap „Luceafărul” Galaţi 

 
CAPITOLUL I 

DISPOZIŢII GENERALE 
 

Art. 1 (1) Centrul  de zi pentru persoane adulte cu handicap ”Luceafărul” - Galaţi, cu 
sediul în municipiul Galaţi, str. Radu Negru, nr. 3, se organizează ca unitate de 
asistenţă socială de interes public, fără personalitate juridică, în regim de zi pentru 
persoanele cu toate gradele de handicap, în structura Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, cu scopul creşterii şanselor recuperării şi integrării 
acestora în familie ori în comunitate. 

(2) Centrul de zi  este înfiinţat şi funcţionează în concordanţă cu prevederile: 
 Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Hotărârii nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Ordinului MMFPSPV nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate 

pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 
 H.G. nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale; 
 O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale cu completările şi modificările ulterioare; 
 H.G. nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă 

socială şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare 
şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Art. 2 Principiile care stau la baza activităţii centrului de zi sunt: 
 Principiul respectării demnităţii umane. Fiecărei persoane îi este respectată 

demnitatea prin evitarea atitudinilor şi comportamentelor umilitoare şi degradante. 
 Principiul nondiscriminării şi egalităţii şanselor. Politica în domeniu va fi aplicată fără 

discriminare având în vedere respectarea şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap. Aceste drepturi sunt aplicabile în egală măsură cetăţenilor români şi cetăţenilor 
străini aflaţi în mod legal în România, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare, 
precum şi prin asigurarea accesului liber şi nediscriminatoriu al acestora la serviciile 
specifice destinate prevenirii instituţionalizării persoanelor cu handicap. 
 Principiul echităţii sociale conform căruia persoanele aflate în situaţii de risc social 

au dreptul la asistenţă şi protecţie socială în condiţiile legii;  
 Principiul respectului şi recunoaşterii calităţilor şi experienţei fiecărei persoane; 
 Păstrarea respectului de sine şi a demnităţii persoanei cu handicap; 
 Ascultarea opiniei persoanei cu handicap şi respectarea dreptului acesteia de a lua 

decizii. 
 Principiul participării. Promovarea participării şi consultării beneficiarilor la toate 

nivelele decizionale, printr-o abordare sensibila la diferenţele culturale, de vârstă  
 Promovarea implicării comunităţii locale, în mod special a autorităţilor publice, 

pentru a identifica şi a diagnostica în mod corect natura problemelor şi a riscurilor. 
 Principiul complementarităţii dintre prevenire şi combatere.   
 Principiul centrării pe persoana. Acest principiu presupune centrarea pe nevoile 

persoanei cu handicap şi implicarea ei activă în toate deciziile ce o privesc. 
 Principiul parteneriatului.  
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 Principiul abordării multidisciplinare. Asigurarea accesului beneficiarilor la servicii, 
în funcţie de nevoile identificate, se realizează printr-o abordare multidisciplinară şi 
multisectorială.  
Art. 3 Beneficiarii centrului de zi sunt persoane adulte cu orice tip de handicap încadrate în 
grad de handicap  care se găsesc în următoarele situaţii:                                     
a) deţin certificat de încadrare într-o categorie de persoană cu handicap; 
b) au domiciliul stabil  în judeţul Galaţi; 
Art. 4 Obiectivele fundamentale ale centrului de zi sunt următoarele: 
- diversificarea serviciilor sociale acordate beneficiarilor centrului în funcţie de nevoile 
acestora şi reintegrarea socială a acestora în comunitatea din care fac parte;  
- prevenirea fenomenului de instituţionalizare prin conştientizarea opiniei publice asupra 
importantei implicării în acompanierea şi asistarea în centre de zi a persoanelor cu 
handicap; 
- diminuarea numărului de solicitări de instituţionalizare în rândul persoanelor cu handicap, 
prin acordarea de servicii sociale alternative; 
- implicarea şi responsabilizarea persoanelor cu handicap în luarea deciziilor privind 
propria situaţie; 
- asigurarea accesului tinerilor cu handicap la diferite activităţi din cadrul comunităţii. 
 

CAPITOLUL II                                                                                                                    
SERVICII ŞI ACTIVITĂŢI 

 
Art. 5 (1) În scopul îndeplinirii obiectului de activitate, Centrul de zi desfăşoară activităţi 
specifice în raport cu nevoile beneficiarilor de inserţie socială  a persoanelor asistate şi cu 
resursele economice de care dispune; 
             (2) Serviciile şi activităţile oferite şi/sau realizate sunt complementare celor 
reglementate prin sistemul asigurărilor sociale; 
             (3) Serviciile şi activităţile de asistenţă şi protecţie socială sunt oferite şi/ sau 
realizate numai cu consimţământului beneficiarului /reprezentantului legal . 
Art. 6 (1) Serviciile sociale asigurate beneficiarilor centrului de zi sunt: 
- recuperare/reabilitare prin terapie-ocupaţională, art - terapie;  
- inserţie/reinserţie prin socializare şi petrecerea timpului liber;  
- suport moral şi emoţional; 
- asistenţă medicală primară în limita trusei de prim ajutor din dotare, în situaţii extreme, 
concomitent cu apelarea numărului unic de urgenta 112; 
- consiliere psihologică a beneficiarilor/reprezentanţilor legali, atunci când este cazul, cu 
psihologi din cadrul serviciului de specialitate din cadrul D.G.A.S.P.C. Galaţi sau alte 
forme legale reglementate de standarde; 
- consiliere juridică, atunci când este cazul, prin serviciul de specialitate din cadrul 
D.G.A.S.P.C. Galaţi; 
- orice alte activităţi necesare pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute în prezentul 
regulament. 

(2) În cadrul acestui serviciu se vor desfăşura următoarele activităţi: 
- activităţi instructiv-educative, de dezvoltare a abilităţilor şi disponibilităţilor cognitive,  
psihomotorii afectiv-relaţionale şi social adaptativ, conform planului de intervenţie 
individual; 
- activităţi de dezvoltare a deprinderilor de convieţuire socială şi autogospodărire, 
necesare unei  vieţi  autonome; 
- activităţi de identificare şi cultivare a potenţialului productiv-creativ; 
- activităţi în scopul sensibilizării comunităţii cu privire la problematica persoanelor adulte 
cu handicap; 
- elaborarea planurilor personalizate de intervenţie, în conformitate cu nevoile personale 
ale tinerilor; 
- organizarea de activităţi distractive şi jocuri de societate; 
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- organizarea de activităţi cultural - artistice cu ocazia diferitelor sărbători naţionale sau 
religioase; 
- organizarea aniversărilor zilelor de naştere şi a zilelor onomastice a beneficiarilor 
centrului de zi;  
- oferirea de suport social în caz de îmbolnăvire prin vizite la spital a persoanelor cu 
handicap asistate ale centrului de zi; 
- menţinerea legăturii cu membrii familiilor beneficiarilor şi medierea posibilelor situaţii 
conflictuale;  
- colaborarea cu diferite organizaţii neguvernamentale, sanitare, de cult, de educaţie în 
scopul diversificării serviciilor oferite şi soluţionarea unor probleme ale asistaţilor centrului 
de zi;  
- organizarea de activităţi practice (lucru manual, realizarea de obiecte ornamentale 
confecţionate cu diferite ocazii – felicitări, mărţişoare, s.a.)   
- organizare mini-spectacole,   
- terapie ocupaţională; 
- Art - terapie - creaţii în culoare, scenete; 
- meloterapie; 
- terapie prin mişcare; 
- activităţi de socializare prin organizarea de excursii în ţară şi alte activităţi de recreere în 
diferite locaţii din oraş; 
- orice alte activităţi necesare şi suficiente pentru îndeplinirea obiectivelor şi obiectivelor de 
activitate prevăzute în prezentul regulament.  
 

CAPITOLUL III   
CONDIŢII DE ACORDARE A SERVICIILOR IN CENTRUL DE ZI 

 
Art. 7 (1) Pot beneficia de serviciile oferite de Centrul de zi persoanele adulte care deţin 
certificate de încadrare într-un grad de handicap, cu domiciliul în judeţul Galaţi, aflate în 
evidenţa D.G.A.S.P.C. Galaţi. 
 (2) In vederea furnizării serviciilor,  solicitanţii vor întocmi un dosar de asistare alcătuit 
din următoarele documente:  

 Cerere de asistare; 
 Copie  după CI/BI şi certificat de naştere; 
 Copie după certificatul de încadrare în grad de handicap şi programul individual 

de recuperare; 
 Acordul de prelucrare şi consultare a datelor cu caracter personal; 
 Fişa de evaluare iniţială; 
 documente medicale edificatoare referitoare la starea de sănătate (aviz 

epidemiologic). 
(3) Centrul se asigură că, anterior încheierii contractului de furnizare servicii, 

beneficiarul/după caz, reprezentantul său legal primeşte toate informaţiile referitoare la 
modul de organizare şi funcţionare a centrului, serviciile oferite, drepturile şi obligaţiile 
beneficiarilor, acest lucru fiind consemnat în Ghidul beneficiarului şi pliant. 

(4) Selectarea beneficiarilor se face conform legislaţiei în vigoare în baza evaluării 
iniţiale care se efectuează la sediul centrului de către personalul de specialitate şi se 
completează Fişa de evaluare iniţială, Formular de evaluare – Terapie ocupaţională. 

(5) În cazul în care cererile depăşesc capacitatea centrului de zi, persoanele care au 
fost acceptate vor fi trecute pe lista de aşteptare, urmând ca la eliberarea unui loc (în 
situaţia în care unul din beneficiari se retrage, la reevaluarea cazurilor o dată la 6 luni sau 
în caz de deces) să poată fi incluse în activităţi.  

(6) În cazul în care nevoile beneficiarilor nu sunt acoperite de către resursele sau 
serviciile oferite de centru, persoanele fiind referite altor instituţii competente. 
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          (7) In cazul în care persoana care solicită acordarea serviciilor nu îndeplineşte 
condiţiile necesare i se comunică  prin adresă acest lucru precum şi motivele care au dus 
la această rezoluţie. 
             (8) Dosarul astfel completat este analizat de comisia alcătuită la nivelul centrului 
compusă  din: şef centru, psiholog, asistent social, se întocmeşte un raport care se 
înaintează directorului general în vederea  emiterii dispoziţiei de asistare şi încheierii 
contractului. 
              (9) Serviciile sociale se acordă ȋn baza dispoziţiei de admitere şi a contractului 
pentru acordarea de servicii sociale, ȋncheiat conform legislaţiei în vigoare. 
Art. 8  Evaluarea beneficiarilor în vederea furnizării de servicii, in cadrul centrului de zi, se 
realizează utilizând Fisa de evaluare/reevaluare a cazului  în baza căreia se întocmeşte  
Planul individual de intervenţie. 
Art. 9 (1) Perioada de acordare a serviciilor sociale este de 12 luni cu posibilitatea de 
reînnoire a contractului la scadenta, timp în care beneficiarilor li se acorda serviciile 
prevăzute la art. 6. 
  (2)  Cazurile sunt reevaluate, de regulă, după un termen de min. 6 luni sau ori de  
câte ori specialiştii centrului apreciază că este cazul . 
      (3) Ca urmare a revaluării, se pot acorda ȋn continuare aceleaşi servicii sociale, pot 
interveni modificări sau ȋncetează acordarea serviciilor sociale. 
Art. 10 Încetarea acordării  serviciilor sociale se realizează în următoarele cazuri: 
 la expirarea  contractului de servicii; 
 la cererea beneficiarului serviciului/reprezentantului legal; 
 când beneficiarul manifestă comportamente ce pun in pericol personalul centrului şi 

care prejudiciază sau deranjează grav activităţile desfăşurate în cadrul centrului; 
   schimbarea domiciliului în afara judeţului Galaţi; 
   decesul beneficiarului. 

 
CAPITOLUL IV 

DREPTURI ŞI OBLIGAŢIILE BENEFICIARILOR CENTRULUI DE ZI  
 

Art. 11 (1) Persoanelor adulte cu handicap, beneficiare ale serviciilor oferite în centrul de 
zi, li se asigură şi garantează exerciţiul tuturor drepturilor şi libertăţilor consacrate în 
Constituţia României şi actelor normative în vigoare, astfel: 
- dreptul de a primi serviciile sociale prevăzute în planul individual de servicii; 
- dreptul de a i se asigura continuitatea serviciilor sociale, atât timp cat se menţin condiţiile 
care au generat situaţia de dificultate ; 
- dreptul de a refuza, în condiţii obiective, primirea serviciilor sociale; 
- dreptul de a fi trataţi cu respect şi curtoazie în toate cazurile, într-un mediu adecvat 
necesităţilor lor fără a le fi lezată demnitatea. Mediul trebuie adaptat abilităţilor intelectuale, 
fizice, vârstei, religiei, grupului etnic şi culturii din care provin; 
- de a fi informat în timp util şi în termeni accesibili asupra: 

- drepturilor sociale, a măsurilor legale de protecţie şi situaţiilor de risc; 
- modificărilor intervenite în acordarea serviciilor sociale; 
- oportunităţii acordării altor servicii sociale; 
- ghidului beneficiarului; 
- regulamentului de organizare şi funcţionare; 
- modalitatea de a face reclamaţii şi sesizări. 

- dreptul de a li se păstra toate datele personale în siguranţă şi confidenţialitate: excepţiile 
de la regulă sunt consemnate în scris, în acord cu beneficiarii sau cu reprezentanţii lor; 
- dreptul de a fi consideraţi prioritar ca persoane; 
- dreptul de a fi membri participanţi egali şi deplini în comunitatea în care trăiesc, indiferent 
de originea sau apartenenţa lor; 
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- dreptul de a fi trataţi cu respect şi curtoazie în toate cazurile, într-un mediu adecvat 
necesităţilor lor. Nu trebuie lezată demnitatea lor. Mediul  trebuie adaptat abilităţilor 
intelectuale şi fizice, vârstei, religiei, grupului etnic şi culturii din care provin; 
- dreptul de a avea acces la intimitate, ori de câte ori este posibil, atât în termeni de spaţiu 
fizic cât şi din punct de vedere emoţional, al gândurilor şi opiniilor lor; 
- dreptul de a avea maximum de autodeterminare, însă astfel încât drepturile şi nevoile 
colegilor, precum şi propria lor bunăstare şi siguranţă să fie asigurate şi permise; 
- Beneficiarii nu trebuie supuşi unor reguli rigide, neadaptate necesităţilor lor; 
- dreptul de a lua decizii şi a-şi asuma riscurile, în limita abilităţilor de a înţelege opţiunile 
disponibile, precum şi de a înţelege de a-şi asuma responsabilitatea pentru consecinţele 
acestor decizii dreptul de a li se recunoaşte talentele, sensibilitatea, interesele şi 
credinţele, precum şi de a di respectaţi şi valorizaţi pentru individualitatea fiecăruia; 
- dreptul de a fi ascultaţi, de a avea dorinţe şi sentimente care să fie luate în considerare 
când sunt luate decizii care le vor afecta viaţa în prezent sau viitor;  
- dreptul de a-şi dezvolta autonomia prin încercarea de a face lucruri noi; 
- de  a avea acces la propriul dosar; 
- de a participa la evaluarea serviciilor sociale primite si de a participa la luarea deciziilor 
privind intervenţia sociala care i se aplica, putând alege variante de intervenţie, daca ele 
există; 
- de a face sugestii şi reclamaţii fără teamă de represalii. 
Art. 12 (1) Beneficiarii centrului de zi au următoarele obligaţii şi îndatoriri ce le revin 
potrivit actelor normative în vigoare, astfel: 
- să respecte prevederilor prezentului regulament şi ale contractului pentru acordarea de 
servicii sociale; 
- să participe la data si ora stabilita la activităţile organizate sau propuse în cadrul centrului 
in interesul beneficiarului sau anunţarea in timp util a oricăror modificări care duc la  
nerespectarea acestei prevederi; 
- să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitatea şi situaţia familială, medicală, 
economică şi socială şi să permită furnizorului de servicii sociale verificarea veridicităţii 
acestora; 
- să prezinte la data stabilită actele şi documentele solicitate de către personalul centrului; 
- să informeze personalul centrului asupra schimbărilor legate de evoluţia cazului, de 
starea de sănătate, de datele de contact (domiciliu, număr de telefon, deplasarea  
temporara în alta localitate), în momentul în care a intervenit modificarea; 
- să informeze personalul centrului asupra oricăror pericole care pot intervenii în 
desfăşurarea serviciului oferit 
- să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului individual de servicii. 
- să respecte regulile de comportament, programul de lucru, persoanele de contact, şi să 
manifeste respect în relaţia cu profesionistul. 
 

CAPITOLUL IV 
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 

 
Art. 13 (1) Conducerea curentă şi coordonarea centrului de zi sunt asigurate de şeful 
centrului, prin completarea fişei postului acestuia.  
 (2) Numirea şi eliberarea din funcţie, precum şi sancţionarea disciplinară a şefului 
centrului de zi se face prin dispoziţia directorului general al Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi. 
 (3) Eliberarea din funcţie, precum şi sancţionarea disciplinară a şefului de centru se 
dispune cu respectarea prevederilor legislaţiei muncii, la sesizarea organelor de control, a 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, a comisiilor speciale de verificare a activităţii în 
domeniu, constituite de consiliul judeţean, precum şi la sesizarea altor organe de control în 
domeniu, susţinută de acte justificative. 
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Art. 14 Personalul centrului de zi are statutul de personal contractual şi se supune, în 
ceea ce priveşte iniţierea, derularea şi încetarea relaţiilor de muncă, drepturile şi 
obligaţiile, precum şi răspunderea materială şi disciplinară, reglementărilor Legii nr. 
53/2003 a Codului Muncii, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
Art. 15 (1) Personalul Centrului de zi îşi desfăşoară activitatea în limitele legii şi cu 
respectarea atribuţiilor stabilite în fişa postului pe care îl ocupă. 

 (2) In activitatea centrului sunt implicaţi, ȋn funcţie de nevoile beneficiarilor şi de 
prevederile legale  angajaţii centrului, specialişti din alte structuri funcţionale, alţi specialişti 
colaboratori, voluntari. 

    (3) Fişa postului pentru fiecare persoană este întocmită de şeful centrului, şi aprobată 
de directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
                                                           

CAPITOLUL V 
FINANŢAREA CENTRULUI DE ZI   

 
 Art. 16 Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale centrului de zi se asigură prin 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, din următoarele surse:  
    - sume defalcate de la bugetul de stat,             

- sume defalcate  din bugetul Consiliului Judeţului Galaţi,  
- donaţii, sponsorizări. 
 

CAPITOLUL VI                                                                                                                                 
DISPOZIŢII FINALE 

 
Art. 17 Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Galaţi prin şeful centrul de zi are obligaţia de a aduce la cunoştinţa personalului direcţiei şi 
respectiv centrului, cât şi beneficiarilor serviciilor acordate, prevederile prezentului 
regulament. 
Art. 18 Încălcarea prevederilor prezentului regulament de către angajaţi constituie abatere 
disciplinară şi se sancţionează conform normelor legale în vigoare. 
Art. 19 Modificarea şi completarea prezentului regulament se realizează prin hotărâre a 
Consiliului Judeţean Galaţi, în condiţiile legii. 
Art. 20 Prevederile prezentului regulament se completează cu reglementările legale în 
vigoare, instrucţiuni şi proceduri de lucru. 

  



 

 
 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 48 

din 29 mai 2015 

 

privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului maternal 
din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3.581/20.05.2015 

Consiliul Judeţului Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi;  

 Având în vedere raportul de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale 
Consiliului Judeţului Galaţi; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în 
domeniul serviciilor 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 Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile Ordinului nr. 101/2006 pentru aprobarea 
standardelor minime obligatorii pentru centrul maternal; 
 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 539/2005, pentru aprobarea 
Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a 
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, 
precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 
68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. 2, 3 din Hotărârea 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 nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică 
locală, 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 maternal din 
cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, conform anexei 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
   
 Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi şi Serviciul de management al resurselor umane, sănătate şi 
securitate în muncă şi asigurarea calităţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţului Galaţi. 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa 
 

 

Contrasemnează pentru legalitate: 

          Secretarul Judeţului, 
      Paul Puşcaş 
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ANEXĂ 
 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului maternal 
 

CAPITOLUL I 
 DISPOZIŢII GENERALE 

 
Art. 1. (1) Centrul maternal denumit în continuare centru, cu sediul în mun. Galaţi, str. 
Brăilei, nr. 138 B se organizează ca unitate de asistenţă socială de interes public, fără 
personalitate juridică în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Galaţi,  denumită în continuare Direcţie.  
 (2) Centrul este un serviciu de tip rezidenţial pentru cuplurile mamă-copil, cu o 
capacitate maximă de 9 cupluri care are rolul 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, familie extinsă, plasamentul la o 
familie substitutivă. 
 (3) Centrul este înfiinţat prin Hotărârea nr. 185 din 29 mai 2002 a Consiliului 
Judeţului Galaţi, şi funcţionează în baza licenţierii, cu respectarea prevederilor Ordinului nr. 
101/2006 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii pentru centrul maternal. 
Art. 2.  Regulamentul de organizare şi funcţionare al centrului are în vedere Regulamentul 
de organizare şi funcţionare, organigrama şi statul de funcţii ale Direcţiei, aprobate de 
Consiliul Judeţului Galaţi, în condiţiile legii şi ale căror norme sunt obligatorii. 
Art. 3. Atribuirea sau schimbarea de denumire a centrului se face prin hotărâre a Consiliului 
Judeţului Galaţi, conform prevederilor legale în vigoare. 
Art. 4.  Principiile care stau la baza activităţii centrului sunt:  

 principiu îngrijirii permanente în propria familie; 

 principiul abordării comprehensive şi multidimensionale a fiecărui caz in parte; 

 principiul intervenţiei planificate; 

 principiul parteneriatului mamei cu profesioniştii şi cu comunitatea; 

 principiul complexităţii serviciilor; 

 principiul temporizării; 

 principiul confidenţialităţii. 
Art. 5.   Serviciile sociale furnizate de centru sunt în conformitate cu: 

 Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului 
 Legea privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului 
 Legea asistenţei sociale 
 Legislaţia privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale 
 Standardele minime obligatorii privind serviciile de tip rezidenţial pentru copii 
 Standardele minime obligatorii pentru centrul maternal 
 Alte norme şi reglementări naţionale şi internaţionale din domeniu. 

Art. 6. Centrul  are următoarele atribuţii: 

 asigurarea găzduirii pe o perioadă determinată de timp 

 programe educaţionale (drepturi şi responsabilităţi părinteşti, abilităţi parentale, 
puericultură, planificare familială, autogospodărire); 

 consiliere şi susţinere psihologică; 

 informare şi susţinere în identificarea unui loc de muncă, sau a unui curs de 
pregătire sau reconversie profesională; 

 informare şi susţinere în demersuri administrative (obţinerea actelor de identitate, 
certificatelor de naştere, drepturilor salariale sau prestaţii sociale)   

 reabilitarea legăturilor cuplului mama-copil, cu tatăl copilului sau cu familia de origine 
sau lărgită 

 servicii medicale preventive sau curative pentru mamă – copil. 
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CAPITOLUL II 
 BENEFICIARI 

 
Art. 7.   Beneficiarii centrului maternal sunt:  
- mame cu copii nou-născuţi, cu risc de abandon (în general mame singure, mame minore, 
mame provenind din familii marginalizate, sărace etc.); 
- femeia gravidă aflată în ultimul trimestru de sarcină; 
- mame ce au mai mulţi copii, dintre care cel puţin unul din ei sa aibă vârsta cuprinsă între 
0-3 ani; 
- mame şi copii victime ale violenţei în familie sau numai copilul victimă a violenţei în familie 
ori a abuzului, neglijării, exploatării, cu domiciliul pe raza judeţului Galaţi. 
Art. 8.  (1) Admiterea cuplurilor mamă-copil / gravidei în centru se face pe baza dispoziţiei 
de admitere emisă de directorul general al Direcţiei, în baza unui plan de servicii, întocmit 
conform legii, a cărui finalitate este prevenirea separării copilului de mama sa / părinţii săi. 

(2) În cazul în care mama / gravida este minoră, admiterea acesteia în centru se face 
în baza instituirii măsurii plasamentului în regim de urgenţă/plasamentului de către  
Directorul general al Direcţiei, comisia pentru protecţia copilului sau instanţa 
judecătorească, conform legii, iar admiterea copilului / copiilor prin dispoziţie a directorului 
general al Direcţiei.  

(3) În cazul gravidei-mamei minore care are deja o măsură de protecţie de tipul 
plasamentului sau plasamentului în regim de urgenţă, situaţia acesteia va fi reevaluată în 
noul context în vederea transferului în centrul maternal. 
Art. 9.  (1) Centrul are ca obiect de activitate acordarea de servicii sociale specializate 
pentru beneficiarii rezidenţi: 
- găzduire pe perioadă determinată, 
- asistenţă medicală şi îngrijire, 
- suport emoţional şi după caz, consiliere psihologică, 
- educare, 
- recuperare şi reabilitare, după caz, 
- socializare şi petrecere a timpului liber, 
- reintegrare familială şi comunitară. 

(2) Serviciile sunt acordate în baza Planului personalizat de intervenţie (PPI)/Planului 
Individualizat de Protecţie (PIP), anexă a Contractului pentru acordarea de servicii sociale 
(Contract de rezidenţă) şi este dezvoltat la nivelul centrului în programe de intervenţie 
specifică (PIS) pentru următoarele aspecte, după caz: 
a) nevoile de sănătate şi de promovare a sănătăţii 
b) nevoile de îngrijire, inclusiv de securitate şi promovare a bunăstării 
c) nevoile fizice şi emoţionale 
d)nevoile educaţionale şi urmărirea obţinerii de rezultate şcolare corespunzătoare 
potenţialului de dezvoltare a copilului 
e) nevoile de petrecere a timpului liber 
f) nevoile de socializare, inclusiv modalităţile de menţinere a legăturilor, după caz, cu 
părinţii, familia lărgită, prietenii şi alte persoane faţă de care copilul a dezvoltat legături de 
ataşament 
g) dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă 
h) reintegrarea în familie / socială 
 (3) Planul personalizat de intervenţie/Planul individualizat de protecţie este elaborat 
şi coordonat de managerul de caz din cadrul Direcţiei.  
Art. 10. Cuplurile mamă-copil au următoarele drepturi: 
a. la cazare (cadru securizant şi suportiv); 
b. hrană (care sa corespundă nevoilor nutriţionale; cu respectarea alocaţiei zilnice de 
hrană, precizată în actele normative în vigoare); 
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c. condiţii adecvate de igienă, asistenţă medicală, supraveghere, asistenţă educativă, 
juridică; 
d. consiliere; 
e. echipament, cazarmament, materiale igienico-sanitare etc., conform legislaţiei în vigoare; 
f. de a beneficia de servicii de educaţie pentru sănătate, planificare familială şi consiliere 
contraceptivă şi de a fi încurajate să ducă un mod de viaţă sănătos; 
g. de a primi informaţii referitoare la drepturile sociale; 
h. de a participa la luarea deciziilor referitoare la persoana sa şi la copilul său şi de a-i fi 
respectată opinia; 
i. de a  primi vizite potrivit programului stabilit în Normele interne ale centrului; 
j. confidenţialitate, atât timp cât nu afectează drepturile copilului 
k. pot sesiza orice nemulţumiri, în cazul în care nu li se respecta drepturile. 
Art. 11. Mama are 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. mama trebuie să asigure îngrijirea, creşterea şi supravegherea copilului pe toată 
perioada de rezidenţă în centru; 
c. mama poartă responsabilitatea faţă de copil (în deplasările acestora la medic, creşă, 
familia extinsă, prieteni etc.); 
d. medicamentele de uz curativ, prescrise de medic, sunt administrate copilului de către 
mama sa, sub supravegherea personalului; 
e. respectarea programului si regulamentelor centrului; 
f. comportament decent faţă de personal şi celelalte cupluri mamă-copil; 
g. să întreţină în condiţii corespunzătoare mijloacele materiale puse la dispoziţia ei de către 
centru; 
h. să colaboreze cu personalul specializat din cadrul DGASPC şi centru maternal; 
i. să manifeste interes fata de situaţia de criză în care se află şi faţă de nevoile copilului, 
inclusiv prin implicarea în reluarea relaţiilor cu familia extinsă; 
j. să participe la activitatea centrului, astfel: 
- material: mama participă la activităţi menajere (gătit, întreţinere spaţiu comun şi spaţiu 
individual) şi răspunde activ nevoilor de igienă şi îngrijire a copilului. 
- financiar: mamele care au un loc de muncă participă la întreţinerea lor şi a copilului lor. 
k. să nu părăsească incinta centrului fără învoire; 
l. mamelor le este interzis consumul de alcool şi substanţe halucinogene. 

 
CAPITOLUL III  

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI ORGANELE DE CONDUCERE ALE CENTRULUI 
 
Art. 12. Direcţia 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. 
Art. 13. Structura personalului centrului este formată din categoriile de personal prevăzute 
şi aprobate în statele de funcţii. 
Art. 14. Numărul de posturi şi natura acestora sunt cele stabilite prin legislaţie, organigrama 
şi statele de funcţii, aprobate de Consiliul Judeţului Galaţi, la propunerea Direcţiei. 
Art. 15. (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) În situaţia în care şeful de centru este temporar indisponibil atribuţiile acestuia 
sunt preluate de către un alt angajat desemnat de către acesta, cu aprobarea directorului 
de resort si a directorului general. 
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   (3) Ocuparea postului de şef de centru se face prin concurs sau, după caz, prin 
examen, în condiţiile legii.  
Art. 16. (1) Şeful de centru asigură conducerea acestuia şi răspunde de buna funcţionare şi 
de îndeplinirea atribuţiilor care revin acestui serviciu.  

  (2) Şeful de centru îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:  
a) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;  
b) asigură, în cadrul serviciului, promovarea principiilor şi normelor prevăzute de legislaţia 
vigoare cu privire la drepturile copilului; ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi 
este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor copilului în cadrul serviciului pe care îl 
conduce;  
c) informează în timp util conducerea instituţiei în legătură cu evenimentele 
deosebite/disfuncţii în activitatea centrului  
d) 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;  
e) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul 
centrului şi propune Direcţiei cercetarea disciplinară pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc 
în mod corespunzător atribuţiile;  
f) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a 
regulamentului de organizare si funcţionare;  
g) elaborează, în colaborare cu personalul de specialitate din subordine, proiectul 
instituţional al centrului; 
h) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în fişa postului sau care i-au fost delegate în 
mod expres, de către conducerea Direcţiei. 
Art. 17. Şeful centrului organizează zilnic, săptămânal sau ori de câte ori se impune 
întâlniri, consultări cu angajaţii pentru reglementarea problemelor curente şi pentru găsirea 
unor soluţii de îmbunătăţire a calităţii îngrijirii beneficiarilor. El asigură coerenţa practicilor şi 
a acţiunilor din centru în concordanţă cu scopul şi cu obiectivele acestuia. 
Art. 18. Raporturile şefului de centru cu conducerea Direcţiei sunt reglate de principiile 
subordonării ierarhice. 
 

CAPITOLUL IV 
DISPOZIŢII FINALE 

 
Art. 19. Cheltuielile necesare pentru susţinerea activităţilor desfăşurate în cadrul centrului 
se finanţează din următoarele surse: 
- bugetul de stat; 
- bugetul Consiliului Judeţului Galaţi, prin Direcţie; 
- donaţii, sponsorizări şi alte forme private de contribuţii băneşti sau în natură, permise de 
lege; 
- fonduri externe nerambursabile şi rambursabile; 
- din alte venituri, în condiţiile legii. 
Art. 20. (1) Personalului centrului îi sunt aplicabile prevederile Codului Muncii (Legea nr. 
53/2003), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile celorlalte acte 
normative în vigoare care guvernează raporturile de muncă. 
     (2) Contractele de muncă ale salariaţilor centrului se încheie pe perioadă 
nedeterminată, cu excepţia cazurilor în care, prin lege, se prevede altfel. 
     (3) Salarizarea personalului se stabileşte potrivit legislaţiei aplicabile personalului 
contractual din sectorul bugetar. 
Art. 21.  (1) Atribuţiile şefului de centru şi ale personalului centrului sunt prevăzute în fişa 
postului şi sunt în conformitate cu responsabilităţile şi competenţele specifice. 
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     (2) Personalul centrului are obligaţia să manifeste solicitudine şi afectivitate în 
relaţiile cu beneficiarii, precum şi îndatorirea de a-şi exercita cu operativitate şi eficienţă 
atribuţiile stabilite prin fişa postului.  

   (3) In activitatea centrului sunt implicaţi, în funcţie de nevoile beneficiarilor şi de 
prevederile legale  angajaţii centrului, specialişti din alte structuri funcţionale, alţi specialişti 
colaboratori, voluntari.                 

   (4) Nerespectarea confidenţialităţii, informaţiilor care le obţin în exercitarea 
atribuţiilor de serviciu, pretinderea/primirea de foloase necuvenite ori solicitarea unor 
servicii pentru exercitarea corespunzătoare a acestor atribuţii, atrage pe lângă sancţiunile 
prevăzute de lege şi încetarea imediată a raporturilor de muncă, pentru cei vinovaţi. 
Art. 22. În cazul în care se constată că salariatul centrului a săvârşit o abatere disciplinară, 
respectiv o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită 
cu vinovăţie, prin care a încălcat normele prezentului regulament, ale regulamentului de 
ordine interioară al Direcţiei, contractul individual de muncă, ordinele şi dispoziţiile legale 
ale conducătorilor ierarhici, conducerea Direcţiei are dreptul de a aplica, potrivit prevederilor 
Codului Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, sancţiuni disciplinare. 
Art. 23. Prezentul regulament se completează sau se modifică cu prevederile legislaţiei în 
vigoare care reglementează acest domeniu de activitate, procedurile, metodologiile şi 
instrumentele de lucru de la nivelul Direcţiei. 
Art. 24. Prevederile prezentului regulament vor fi aduse la cunoştinţă, atât beneficiarilor, în 
situaţia când aceştia au discernământul necesar, respectiv părinţilor sau reprezentanţilor 
legali, cât şi personalului centrului pe bază de semnătură, având obligaţia de a-l cunoaşte şi 
de a-l aplica întocmai. 

 
   

 



 

  

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 49 

din 29 mai 2015 

 

privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului de 
plasament „Negru Vodă” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3.579/20.05.2015 

 

Consiliul Judeţului Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi;  

 Având în vedere raportul de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale 
Consiliului Judeţului Galaţi; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în 
domeniul serviciilor 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 Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile Ordinului nr. 21/2004 pentru aprobarea 
standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial ; 
 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 539/2005, pentru aprobarea 
Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a 
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, 
precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 
68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. 2, 3 din Hotărârea 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 nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică 
locală, 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 
plasament „Negru Vodă” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Galaţi, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  
 Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi şi Serviciul de management al resurselor umane, sănătate şi 
securitate în muncă şi asigurarea calităţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţului Galaţi. 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa 
 

Contrasemnează pentru legalitate: 

          Secretarul Judeţului, 
      Paul Puşcaş 
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ANEXĂ 

 
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului de plasament „Negru Vodă” 

 
CAPITOLUL I 

 DISPOZIŢII GENERALE 
 
Art. 1. (1) Centrul de plasament Negru Vodă denumit în continuare centru, cu sediul 
în mun. Galaţi, str. Radu Negru, nr. 3 se organizează ca unitate de asistenţă socială 
de interes public, fără personalitate juridică în structura Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi,  denumită în continuare Direcţie.  
 (2) Centrul este un serviciu de tip rezidenţial pentru copii, cu o capacitate maximă de 
88 de locuri care are rolul 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, familie extinsă, plasamentul la o familie 
substitutivă. 
 (3) Centrul este înfiinţat prin Hotărârea nr. 198/29 iunie 1998 a Consiliului Judeţului 
Galaţi privind preluarea instituţiilor de ocrotire a minorilor si transformarea lor in centre de 
plasament, şi funcţionează în baza licenţierii, cu respectarea prevederilor Ordinului nr. 21 / 
2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia 
copilului de tip rezidenţial. 
Art. 2.  Regulamentul de organizare şi funcţionare al centrului are în vedere Regulamentul 
de organizare şi funcţionare, organigrama şi statul de funcţii ale Direcţiei, aprobate de 
Consiliul Judeţului Galaţi, în condiţiile legii şi ale căror norme sunt obligatorii. 
Art. 3. Atribuirea sau schimbarea de denumire a centrului se face prin hotărâre a Consiliului 
Judeţului Galaţi, conform prevederilor legale în vigoare. 
Art. 4.  Principiile care stau la baza activităţii centrului sunt:  
a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;  
b) deschiderea către comunitate;  
c) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate 
a unui personal mixt si deschiderea centrului 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 de gradul sau de maturitate;  
h) menţinerea relaţiilor personale ale copilului şi contacte directe cu părinţii, rudele, precum 
şi cu alte persoane faţă de care copilul a dezvoltat legături de ataşament;  
i) menţinerea împreuna a fraţilor;  
j) promovarea unui model familial de îngrijire a copilului;  
k) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a copilului;  
l) asigurarea stabilităţii şi continuităţii în îngrijirea, creşterea şi educarea copilului, ţinând 
cont de originea sa etnică, religioasă, culturală şi lingvistică 
m) asigurarea protecţiei copilului pe o perioada determinata, până la integrarea sau 
reintegrarea acestuia în familia naturală, extinsă sau substitutivă;  
n) responsabilizarea părinţilor cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor 
părinteşti; 
o) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării copilului;  
p) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;  
q) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale. 
Art. 5.   Serviciile sociale furnizate de centru sunt în conformitate cu: 

 Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului 
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 Legea privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului 
 Legea asistenţei sociale 
 Legislaţia privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale 
 Standardele minime obligatorii privind serviciile de tip rezidenţial pentru copii 
 Alte norme şi reglementări naţionale şi internaţionale din domeniu. 

Art. 6. Centrul  are următoarele atribuţii: 
- asigură cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul şi condiţiile igienico-sanitare 
necesare protecţiei speciale a copiilor care beneficiază de acest tip de serviciu; 
- acordă servicii de calitate de recuperare sau reabilitare realizate de personal specializat; 
- asigură, după caz, supravegherea stării de sănătate, asistenţă medicală, îngrijire si 
supraveghere permanentă a beneficiarilor; 
- asigură paza şi securitatea beneficiarilor 
- asigură beneficiarilor protecţie şi asistenţă în cunoaşterea şi exercitarea drepturilor lor; 
- asigură accesul beneficiarilor la educaţie, informare, cultură; 
- asigură educaţia informală şi non-formală a beneficiarilor, în vederea asimilării 
cunoştinţelor şi deprinderilor necesare integrării sociale; 
- asigură socializarea beneficiarilor, dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea; 
- asigură climatul favorabil dezvoltării personalităţii copiilor; 
- asigură participarea beneficiarilor la activităţi de grup şi la programe individualizate, 
adaptate nevoilor şi caracteristicilor lor; 
- asigură intervenţie de specialitate; 
- contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul individualizat de protecţie; 
- urmăreşte modalităţile concrete de punere în aplicare a măsurilor de protecţie specială, 
integrarea şi evoluţia beneficiarilor în cadrul serviciului şi formulează propuneri vizând 
completarea sau modificarea planului individualizat de protecţie sau îmbunătăţirea calităţii 
îngrijirii acordate; 
- asigură servicii şi activităţi care să răspundă nevoilor individuale de îngrijire, educaţie, 
socializare, stabilite prin evaluarea iniţială realizată de către managerul de caz; 
- dezvoltă planul individualizat de protecţie a copilului în programe de intervenţie specifică 
pentru următoarele aspecte: nevoile de sănătate şi promovarea sănătăţii; nevoile de 
îngrijire, inclusiv de securitate şi promovare a bunăstării; nevoile fizice şi emoţionale; 
nevoile educaţionale şi urmărirea obţinerii de rezultate şcolare corespunzătoare 
potenţialului de dezvoltare a copilului; nevoile de petrecere a timpului liber; nevoile de 
socializare, inclusiv modalităţile de menţinere a legăturilor, după caz, cu părinţii, familia 
lărgită, prietenii şi alte persoane importante sau apropiate fata de copil şi modul de 
satisfacere a tuturor acestor nevoi; 
- oferă copiilor sprijin concret şi încurajează menţinerea legăturilor cu părinţii, familia lărgită 
şi alte persoane importante sau apropiate faţă de ei; 
- asigură accesul şi condiţiile pentru toţi copiii aflaţi în protecţie pentru ca aceştia să poată 
contacta şi implica în viaţa lor orice persoană, instituţie, asociaţie sau serviciu din 
comunitate, conform propriilor dorinţe, cu excepţia restricţiilor prevăzute în metodologia de 
organizare şi funcţionare si planul individualizat de protecţie; 
- asigură pregătirea corespunzătoare a ieşirii copilului/tânărului din serviciu, prin 
dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi a altor condiţii necesare pentru 
reintegrarea sau integrarea familiala şi/sau socio-profesională; 
- în luarea deciziilor care îi privesc în mod direct sau indirect pe copii, centrul solicită şi ia în 
considerare opiniile copiilor, în raport cu vârsta şi gradul de maturitate, precum şi ale 
familiilor acestora şi ale altor persoane importante pentru copil; 
- încurajează şi sprijină copiii să participe la desfăşurarea activităţilor din cadrul serviciului si 
să-şi asume responsabilităţi conform dezvoltării şi gradului său de maturitate; 
- asigură copiilor dreptul la intimitate, spaţiu personal şi confidenţialitate într-un mod cât mai 
apropiat de mediul familial; 
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- asigură copiilor o alimentaţie corespunzătoare din punct de vedere calitativ şi cantitativ, 
ţinând cont de vârsta, nevoile şi preferinţele acestora, în conformitate cu legislaţia în 
vigoare; 
- oferă copiilor posibilitatea de a participa la alegerea alimentelor şi a meniurilor zilnice, 
precum şi în activităţile de pregătire şi servire a mesei, conform programului de intervenţie 
pentru dezvoltarea deprinderilor pentru viaţa independentă; 
- asigură copiilor necesarul de îmbrăcăminte, încălţăminte, rechizite şi alte echipamente, 
precum şi bani de buzunar, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi respectând 
individualitatea şi nevoile specifice ale fiecărui copil; 
- asigură condiţiile necesare pentru identificarea şi evaluarea permanentă a nevoilor fizice, 
emoţionale şi de sănătate ale fiecărui copil, precum şi măsurile corespunzătoare pentru 
satisfacerea acestor nevoi, igiena personală, supravegherea şi menţinerea stării de 
sănătate; 
- acordă copiilor primul ajutor, tratamentul infecţiilor intercurente şi administrarea 
medicamentelor în cadrul serviciului prin personalul de specialitate, in condiţii de 
supervizare din partea medicului de familie care coordonează implementarea programelor 
de intervenţie pentru sănătate; 
- sprijină si promovează, prin materiale si mijloace corespunzătoare, educaţia copiilor, cu 
prioritate in unităţi de învăţământ din comunitate; 
- asigură copiilor oportunităţi de petrecere a timpului liber, de recreere şi socializare, care 
contribuie la dezvoltarea fizică, cognitivă, socială şi emoţională a copiilor; 
- asigură accesul şi participarea copiilor la activităţi variate şi eficiente de abilitare şi 
reabilitare în conformitate cu nevoile lor specifice; 
- asigură un sistem de primire, înregistrare şi soluţionare a sesizărilor şi reclamaţiilor cu 
privire la serviciile oferite sau pentru care se facilitează accesul ; 
- promovează şi aplică măsuri de protejare a copiilor împotriva oricărei forme de intimidare, 
discriminare, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant ; 
- asigură măsuri adecvate de prevenire şi intervenţie pentru copiii care părăsesc centrul 
fără permisiune; 
- informează în scris, factorii direct interesaţi, cu privire la evenimentele deosebite survenite 
în legătură cu protecţia copilului, în maximum 24 de ore de la producerea evenimentului; 
- asigură copiilor condiţii de locuit de bună calitate, decente şi asemănătoare mediului 
familial ; 
- asigură copiilor spaţii igienico-sanitare suficiente, amenajate şi dotate cu echipamentul 
corespunzător numărului şi nevoilor copiilor; 
- asigură măsuri de siguranţa şi securitate legale şi necesare pentru asigurarea protecţiei 
copiilor, personalului şi a vizitatorilor împotriva evenimentelor şi accidentelor cu potenţial 
vătămător; 
- colaborează permanent cu profesioniştii, autorităţile administraţiei locale şi alte servicii 
pentru copil şi familie din comunitate şi totodată promovează munca în echipă atât în 
interiorul, cât şi în exteriorul său; 
- exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege, conform dispoziţiilor conducerii Direcţiei 
 

CAPITOLUL II 
 BENEFICIARI 

 
Art. 7. Beneficiarii centrului sunt copii/ tineri cu vârste cuprinse între 3 - 18/26 ani, fără 
nevoi speciale, 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 îşi continuă studiile o singură dată într-o 
formă de învăţământ de zi.  
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Art. 8.  Accesul beneficiarilor în cadrul centrului se face în baza măsurii de plasament sau 
plasament în regim de urgenţă dispuse în condiţiile legii de către Comisia pentru protecţia 
copilului,  instanţa judecătorească sau Directorul general al Direcţiei.  
Art. 9.  (1) Centrul are ca obiect de activitate acordarea de servicii sociale specializate 
pentru beneficiarii rezidenţi: 
- găzduire pe perioadă nedeterminată, 
- asistenţă medicală şi îngrijire, 
- suport emoţional şi după caz, consiliere psihologică, 
- educare, 
- recuperare şi reabilitare, după caz, 
- socializare şi petrecere a timpului liber, 
- reintegrare familială şi comunitară. 

(2) Serviciile sunt acordate în baza Planului Individualizat de Protecţie (PIP), anexă a 
Contractului pentru acordarea de servicii sociale şi este dezvoltat la nivelul centrului în 
programe de intervenţie specifică (PIS) pentru următoarele aspecte: 
a) nevoile de sănătate şi de promovare a sănătăţii 
b) nevoile de îngrijire, inclusiv de securitate şi promovare a bunăstării 
c) nevoile fizice şi emoţionale 
d)nevoile educaţionale şi urmărirea obţinerii de rezultate şcolare corespunzătoare 
potenţialului de dezvoltare a copilului 
e) nevoile de petrecere a timpului liber 
f) nevoile de socializare, inclusiv modalităţile de menţinere a legăturilor, după caz, cu 
părinţii, familia lărgită, prietenii şi alte persoane faţă de care copilul a dezvoltat legături de 
ataşament 
g) dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă 
h) reintegrarea în familie 
 (3) Planul individualizat de protecţie este elaborat şi coordonat de managerul de caz 
din cadrul Direcţiei.  
Art. 10. Beneficiarii serviciilor sociale oferite de centru au următoarele drepturi: 

 copilul are dreptul de a beneficia de un nivel de trai care să permită dezvoltarea sa 
fizică, mentală, spirituală, morală şi socială; 

 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; 

 copilul are dreptul la stabilirea şi păstrarea identităţii sale; 
 copilul are dreptul de a-şi păstra cetăţenia, numele şi relaţiile de familie, în condiţiile 

prevăzute de lege, fără nici o ingerinţă; 
 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; 

 copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice şi a vieţii sale intime, private şi 
familiale; 

 copilul are dreptul de a primi o educaţie care să îi permită dezvoltarea, în condiţii 
nediscriminatorii, a aptitudinilor şi personalităţii sale; 

 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; 

 copilul are dreptul la libertate de exprimare; 
 copilul are dreptul la libertate de gândire, de conştiinţă şi de religie; 
 copilul are dreptul la libera asociere în structuri formale şi informale, precum şi 

libertatea de întrunire paşnică, în limitele prevăzute de lege; 
 copilul aparţinând unei minorităţi naţionale, etnice, religioase sau lingvistice are 

dreptul la viaţă culturală proprie, la declararea apartenenţei sale etnice, religioase, la 
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practicarea propriei sale religii, precum şi dreptul de a folosi limba proprie în comun 
cu alţi membri ai comunităţii din care face parte; 

 copilul are dreptul la respectarea personalităţii şi individualităţii sale şi nu poate fi 
supus pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare ori degradante; 

 copilul cu handicap are dreptul la îngrijire specială, adaptată nevoilor sale; 
 copilul are dreptul la odihnă şi vacanţă; 
 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; 

 copilul are dreptul să depună singur plângeri referitoare la încălcarea drepturilor sale 
fundamentale; 

 copilul este informat asupra drepturilor sale, precum şi asupra modalităţilor de 
exercitare a acestora. 

Art. 11. Beneficiarii rezidenţi în centru au următoarele obligaţii: 
 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; 

 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; 

 să respecte Normele de Ordine Interioară ale centrului (reguli de comportament, 
program zilnic etc.); 

 să respecte ordinea, disciplina şi curăţenia în spaţiile comune şi private din centru; 
 să nu părăsească incinta centrului fără învoire; 
 să participe la activităţile organizate în centru;  
 să nu facă remarci/ observaţii discriminatorii sau acţiuni discriminatorii; 
 să respecte intimitatea celorlalţi; 
 să participe la activităţi de consiliere în grup; 
 să nu trateze rău alte persoane (copii, adulţi); 
 să nu pună/ expună alte persoane în situaţii de risc, să nu intimideze/ terorizeze pe 

ceilalţi copii/ adulţi; 
 să cunoască şi să respecte regulile referitoare la prevenirea incendiilor şi la 

securitatea muncii; 
 să folosească cu grijă instalaţiile electrice şi sanitare; 
 să respecte proprietatea celorlalţi. 

 
CAPITOLUL III 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI ORGANELE DE CONDUCERE ALE CENTRULUI 
 
Art. 12. Direcţia 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. 
Art. 13. Structura personalului centrului este formată din categoriile de personal prevăzute 
şi aprobate în statele de funcţii. 
Art. 14. Numărul de posturi şi natura acestora sunt cele stabilite prin legislaţie, organigrama 
şi statele de funcţii, aprobate de Consiliul Judeţului Galaţi, la propunerea Direcţiei. 
Art. 15. (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) În situaţia în care şeful de centru este temporar indisponibil atribuţiile acestuia 
sunt preluate de către un alt angajat desemnat de către acesta, cu aprobarea directorului 
de resort si a directorului general. 
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   (3) Ocuparea postului de şef de centru se face prin concurs sau, după caz, prin 
examen, în condiţiile legii.  
Art. 16. (1) Şeful de centru asigură conducerea acestuia şi răspunde de buna funcţionare şi 
de îndeplinirea atribuţiilor care revin acestui serviciu.  

  (2) Şeful de centru îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:  
a) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;  
b) asigură, în cadrul serviciului, promovarea principiilor şi normelor prevăzute de legislaţia 
vigoare cu privire la drepturile copilului; ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi 
este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor copilului în cadrul serviciului pe care îl 
conduce;  
c) informează în timp util conducerea instituţiei în legătură cu evenimentele 
deosebite/disfuncţii în activitatea centrului  
d) 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;  
e) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul 
centrului şi propune Direcţiei cercetarea disciplinară pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc 
în mod corespunzător atribuţiile;  
f) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a 
regulamentului de organizare si funcţionare;  
g) elaborează, în colaborare cu personalul de specialitate din subordine, proiectul 
instituţional al centrului; 
h) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în fişa postului sau care i-au fost delegate în 
mod expres, de către conducerea Direcţiei. 
Art. 17. Şeful centrului organizează zilnic, săptămânal sau ori de câte ori se impune 
întâlniri, consultări cu angajaţii pentru reglementarea problemelor curente şi pentru găsirea 
unor soluţii de îmbunătăţire a calităţii îngrijirii beneficiarilor. El asigură coerenţa practicilor şi 
a acţiunilor din centru în concordanţă cu scopul şi cu obiectivele acestuia. 
Art. 18. Raporturile şefului de centru cu conducerea Direcţiei sunt reglate de principiile 
subordonării ierarhice. 
 

CAPITOLUL IV 
DISPOZIŢII  FINALE 

 
Art. 19. Cheltuielile necesare pentru susţinerea activităţilor desfăşurate în cadrul centrului 
se finanţează din următoarele surse: 

 bugetul de stat; 
 bugetul Consiliului Judeţului Galaţi, prin Direcţie; 
 donaţii, sponsorizări şi alte forme private de contribuţii băneşti sau în natură, 

permise de lege; 
 fonduri externe nerambursabile şi rambursabile; 
 din alte venituri, în condiţiile legii. 

Art. 20. (1) Personalului centrului îi sunt aplicabile prevederile Codului Muncii (Legea nr. 
53/2003), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile celorlalte acte 
normative în vigoare care guvernează raporturile de muncă. 
     (2) Contractele de muncă ale salariaţilor centrului se încheie pe perioadă 
nedeterminată, cu excepţia cazurilor în care, prin lege, se prevede altfel. 
     (3) Salarizarea personalului se stabileşte potrivit legislaţiei aplicabile personalului 
contractual din sectorul bugetar. 
Art. 21.  (1) Atribuţiile şefului de centru şi ale personalului centrului sunt prevăzute în fişa 
postului şi sunt în conformitate cu responsabilităţile şi competenţele specifice. 
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    (2) Personalul centrului are obligaţia să manifeste solicitudine şi afectivitate în 
relaţiile cu beneficiarii, precum şi îndatorirea de a-şi exercita cu operativitate şi eficienţă 
atribuţiile stabilite prin fişa postului. 

    (3) In activitatea centrului sunt implicaţi, în funcţie de nevoile beneficiarilor şi de 
prevederile legale  angajaţii centrului, specialişti din alte structuri funcţionale, alţi specialişti 
colaboratori, voluntari.                 
    (4) Nerespectarea confidenţialităţii, informaţiilor care le obţin în exercitarea 
atribuţiilor de serviciu, pretinderea/primirea de foloase necuvenite ori solicitarea unor 
servicii pentru exercitarea corespunzătoare a acestor atribuţii, atrage pe lângă sancţiunile 
prevăzute de lege şi încetarea imediată a raporturilor de muncă, pentru cei vinovaţi. 
Art. 22. În cazul în care se constată că salariatul centrului a săvârşit o abatere disciplinară, 
respectiv o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită 
cu vinovăţie, prin care a încălcat normele prezentului regulament, ale regulamentului de 
ordine interioară al Direcţiei, contractul individual de muncă, ordinele şi dispoziţiile legale 
ale conducătorilor ierarhici, conducerea Direcţiei are dreptul de a aplica, potrivit prevederilor 
Codului Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, sancţiuni disciplinare. 
Art. 23. Prezentul regulament se completează sau se modifică cu prevederile legislaţiei în 
vigoare care reglementează acest domeniu de activitate, procedurile, metodologiile şi 
instrumentele de lucru de la nivelul Direcţiei. 
Art. 24.  Prevederile prezentului regulament vor fi aduse la cunoştinţă, atât beneficiarilor, în 
situaţia când aceştia au discernământul necesar, respectiv părinţilor sau reprezentanţilor 
legali, cât şi personalului centrului pe bază de semnătură, având obligaţia de a-l cunoaşte şi 
de a-l aplica întocmai. 

 



 

 

 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 50 

din 29 mai 2015 

 

privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului de 
plasament nr. 3 din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3.578/20.05.2015 

 

Consiliul Judeţului Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi;  

 Având în vedere raportul de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale 
Consiliului Judeţului Galaţi; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în 
domeniul serviciilor 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 Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile prevederilor Ordinului nr. 27/2004 pentru aprobarea 
standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia de tip rezidenţial a copilului 
cu dizabilităţi; 
 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 539/2005, pentru aprobarea 
Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a 
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, 
precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 
68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. 2, 3 din Hotărârea 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; 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică 
locală, 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 
plasament  nr. 3 din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Galaţi, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi şi Serviciul de management al resurselor umane, sănătate şi 
securitate în muncă şi asigurarea calităţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţului Galaţi. 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa 
 

 
Contrasemnează pentru legalitate: 

          Secretarul Judeţului, 
      Paul Puşcaş 
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ANEXĂ 

 
Regulament de organizare şi funcţionare al Centrului de plasament nr. 3 

 
CAPITOLUL I 

 DISPOZIŢII GENERALE 
 
Art. 1. (1) Centrul de plasament nr. 3  denumit în continuare centru, cu sediul în 
municipiul Galaţi, str. Av. Mircea Zorileanu, nr. 12 se organizează ca unitate de 
asistenţă socială de interes public, fără personalitate juridică în structura Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi,  denumită în continuare 
Direcţie.  
 (2) Centrul este un serviciu de tip rezidenţial pentru copiii cu dizabilităţi, cu o 
capacitate maximă de 45 de locuri care are rolul 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, familie extinsă, 
plasamentul la o familie substitutivă. 
 (3) Centrul este înfiinţat prin Hotărârea nr. 60/31.08.2000 a Consiliului Judeţului 
Galaţi, şi funcţionează în baza licenţierii, cu respectarea prevederilor Ordinului nr. 27/2004 
pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia de tip 
rezidenţial a copilului cu dizabilităţi. 
Art. 2.  Regulamentul de organizare şi funcţionare al centrului are în vedere Regulamentul 
de organizare şi funcţionare, organigrama şi statul de funcţii ale Direcţiei, aprobate de 
Consiliul Judeţului Galaţi, în condiţiile legii şi ale căror norme sunt obligatorii. 
Art. 3. Atribuirea sau schimbarea de denumire a centrului se face prin hotărâre a Consiliului 
Judeţului Galaţi, conform prevederilor legale în vigoare. 
Art. 4.  Principiile care stau la baza activităţii centrului sunt:  
a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;  
b) deschiderea către comunitate;  
c) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate 
a unui personal mixt şi deschiderea centrului 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 de gradul sau de maturitate;  
h) menţinerea relaţiilor personale ale copilului şi contacte directe cu părinţii, rudele, precum 
şi cu alte persoane faţă de care copilul a dezvoltat legături de ataşament;  
i) menţinerea împreuna a fraţilor;  
j) promovarea unui model familial de îngrijire a copilului;  
k) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a copilului;  
l) asigurarea stabilităţii şi continuităţii în îngrijirea, creşterea şi educarea copilului, ţinând 
cont de originea sa etnică, religioasă, culturală şi lingvistică 
m) asigurarea protecţiei copilului pe o perioada determinata, până la integrarea sau 
reintegrarea acestuia în familia naturală, extinsă sau substitutivă;  
n) responsabilizarea părinţilor cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor 
părinteşti; 
o) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării copilului;  
p) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;  
q) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale. 
Art. 5. Serviciile sociale furnizate de centru sunt în conformitate cu: 

 Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului 
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 Legea privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului 
 Legea asistenţei sociale 
 Legislaţia privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale 
 Standardele minime obligatorii privind serviciile de tip rezidenţial pentru copiii cu 

dizabilităţi 
 Alte norme şi reglementări naţionale şi internaţionale din domeniu. 

Art. 6. Centrul  are următoarele atribuţii: 
- asigură cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul şi condiţiile igienico-sanitare 
necesare protecţiei speciale a copiilor care beneficiază de acest tip de serviciu; 
- acordă servicii de calitate de recuperare sau reabilitare realizate de personal specializat; 
- asigură, după caz, supravegherea stării de sănătate, asistenţă medicală, îngrijire si 
supraveghere permanentă a beneficiarilor; 
- asigură paza şi securitatea beneficiarilor 
asigură beneficiarilor protecţie şi asistenţă în cunoaşterea şi exercitarea drepturilor lor; 
- asigură accesul beneficiarilor la educaţie, informare, cultură; 
- asigură educaţia informală şi non-formală a beneficiarilor, în vederea asimilării 
cunoştinţelor şi deprinderilor necesare integrării sociale; 
- asigură socializarea beneficiarilor, dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea; 
- asigură climatul favorabil dezvoltării personalităţii copiilor; 
- asigură participarea beneficiarilor la activităţi de grup şi la programe individualizate, 
adaptate nevoilor şi caracteristicilor lor; 
- asigură intervenţie de specialitate; 
- contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul individualizat de protecţie; 
- urmăreşte modalităţile concrete de punere în aplicare a măsurilor de protecţie specială, 
integrarea şi evoluţia beneficiarilor în cadrul serviciului şi formulează propuneri vizând 
completarea sau modificarea planului individualizat de protecţie sau îmbunătăţirea calităţii 
îngrijirii acordate; 
- asigură servicii şi activităţi care să răspundă nevoilor individuale de îngrijire, educaţie, 
socializare, stabilite prin evaluarea iniţială realizată de către managerul de caz; 
- dezvoltă planul individualizat de protecţie a copilului în programe de intervenţie specifică 
pentru următoarele aspecte: nevoile de sănătate şi promovarea sănătăţii; nevoile de 
îngrijire, inclusiv de securitate şi promovare a bunăstării; nevoile fizice şi emoţionale; 
nevoile educaţionale şi urmărirea obţinerii de rezultate şcolare corespunzătoare 
potenţialului de dezvoltare a copilului; nevoile de petrecere a timpului liber; nevoile de 
socializare, inclusiv modalităţile de menţinere a legăturilor, după caz, cu părinţii, familia 
lărgită, prietenii şi alte persoane importante sau apropiate fata de copil şi modul de 
satisfacere a tuturor acestor nevoi; 
- oferă copiilor sprijin concret şi încurajează menţinerea legăturilor cu părinţii, familia lărgită 
şi alte persoane importante sau apropiate faţă de ei; 
- asigură accesul şi condiţiile pentru toţi copiii aflaţi în protecţie pentru ca aceştia să poată 
contacta şi implica în viaţa lor orice persoană, instituţie, asociaţie sau serviciu din 
comunitate, conform propriilor dorinţe, cu excepţia restricţiilor prevăzute în metodologia de 
organizare şi funcţionare si planul individualizat de protecţie; 
- asigură pregătirea corespunzătoare a ieşirii copilului/tânărului din serviciu, prin 
dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi a altor condiţii necesare pentru 
reintegrarea sau integrarea familiala şi/sau socio-profesională; 
- în luarea deciziilor care îi privesc în mod direct sau indirect pe copii, centrul solicită şi ia în 
considerare opiniile copiilor, în raport cu vârsta şi gradul de maturitate, precum şi ale 
familiilor acestora şi ale altor persoane importante pentru copil; 
- încurajează şi sprijină copiii să participe la desfăşurarea activităţilor din cadrul serviciului si 
să-şi asume responsabilităţi conform dezvoltării şi gradului său de maturitate; 
- asigură copiilor dreptul la intimitate, spaţiu personal şi confidenţialitate într-un mod cât mai 
apropiat de mediul familial; 
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- asigură copiilor o alimentaţie corespunzătoare din punct de vedere calitativ şi cantitativ, 
ţinând cont de vârsta, nevoile şi preferinţele acestora, în conformitate cu legislaţia în 
vigoare; 
- oferă copiilor posibilitatea de a participa la alegerea alimentelor şi a meniurilor zilnice, 
precum şi în activităţile de pregătire şi servire a mesei, conform programului de intervenţie 
pentru dezvoltarea deprinderilor pentru viaţa independentă; 
- asigură copiilor necesarul de îmbrăcăminte, încălţăminte, rechizite şi alte echipamente, 
precum şi bani de buzunar, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi respectând 
individualitatea şi nevoile specifice ale fiecărui copil; 
- asigură condiţiile necesare pentru identificarea şi evaluarea permanentă a nevoilor fizice, 
emoţionale şi de sănătate ale fiecărui copil, precum şi măsurile corespunzătoare pentru 
satisfacerea acestor nevoi, igiena personală, supravegherea şi menţinerea stării de 
sănătate; 
- acordă copiilor primul ajutor, tratamentul infecţiilor intercurente şi administrarea 
medicamentelor în cadrul serviciului prin personalul de specialitate, in condiţii de 
supervizare din partea medicului de familie care coordonează implementarea programelor 
de intervenţie pentru sănătate; 
- sprijină si promovează, prin materiale si mijloace corespunzătoare, educaţia copiilor, cu 
prioritate in unităţi de învăţământ din comunitate; 
- asigură copiilor oportunităţi de petrecere a timpului liber, de recreere şi socializare, care 
contribuie la dezvoltarea fizică, cognitivă, socială şi emoţională a copiilor; 
- asigură accesul şi participarea copiilor la activităţi variate şi eficiente de abilitare şi 
reabilitare în conformitate cu nevoile lor specifice; 
- asigură un sistem de primire, înregistrare şi soluţionare a sesizărilor şi reclamaţiilor cu 
privire la serviciile oferite sau pentru care se facilitează accesul; 
- promovează şi aplică măsuri de protejare a copiilor împotriva oricărei forme de intimidare, 
discriminare, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant; 
- asigură măsuri adecvate de prevenire şi intervenţie pentru copiii care părăsesc centrul 
fără permisiune; 
- informează în scris, factorii direct interesaţi, cu privire la evenimentele deosebite survenite 
în legătură cu protecţia copilului, în maximum 24 de ore de la producerea evenimentului; 
- asigură copiilor condiţii de locuit de bună calitate, decente şi asemănătoare mediului 
familial ; 
- asigură copiilor spaţii igienico-sanitare suficiente, amenajate şi dotate cu echipamentul 
corespunzător numărului şi nevoilor copiilor; 
- asigură măsuri de siguranţa şi securitate legale şi necesare pentru asigurarea protecţiei 
copiilor, personalului şi a vizitatorilor împotriva evenimentelor şi accidentelor cu potenţial 
vătămător; 
- colaborează permanent cu profesioniştii, autorităţile administraţiei locale şi alte servicii 
pentru copil şi familie din comunitate şi totodată promovează munca în echipă atât în 
interiorul, cât şi în exteriorul său; 
- exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege, conform dispoziţiilor conducerii Direcţiei. 
 

CAPITOLUL II  
BENEFICIARI 

 
Art. 7. Beneficiarii centrului sunt copii/ tineri cu vârste cuprinse între 0 - 18/ 26 ani, cu nevoi 
speciale, 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 îşi continuă studiile o singură dată într-o 
formă de învăţământ de zi.  
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Art. 8.  Accesul beneficiarilor în cadrul centrului se face în baza măsurii de plasament sau 
plasament în regim de urgenţă dispuse în condiţiile legii de către Comisia pentru protecţia 
copilului,  Instanţa Judecătorească sau Directorul general al Direcţiei.  
Art. 9.  (1) Centrul are ca obiect de activitate acordarea de servicii sociale specializate 
pentru beneficiarii rezidenţi: 
- găzduire pe perioadă nedeterminată, 
- asistenţă medicală şi îngrijire, 
- suport emoţional şi după caz, consiliere psihologică, 
- educare, 
- recuperare şi reabilitare, după caz, 
- socializare şi petrecere a timpului liber, 
- reintegrare familială şi comunitară. 

(2) Serviciile sunt acordate în baza Planului Individualizat de Protecţie (PIP), anexă a 
Contractului pentru acordarea de servicii sociale şi este dezvoltat la nivelul centrului în 
programe de intervenţie specifică (PIS) pentru următoarele aspecte: 
a) nevoile de sănătate şi de promovare a sănătăţii 
b) nevoile de îngrijire, inclusiv de securitate şi promovare a bunăstării 
c) nevoile fizice şi emoţionale 
d) nevoile educaţionale şi urmărirea obţinerii de rezultate şcolare corespunzătoare 
potenţialului de dezvoltare a copilului 
e) nevoile de petrecere a timpului liber 
f) nevoile de socializare, inclusiv modalităţile de menţinere a legăturilor, după caz, cu 
părinţii, familia lărgită, prietenii şi alte persoane faţă de care copilul a dezvoltat legături de 
ataşament 
g) dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă 
h) reintegrarea în familie 
 (3) Planul individualizat de protecţie este elaborat şi coordonat de managerul de caz 
din cadrul Direcţiei.  
 Art. 10. Beneficiarii serviciilor sociale oferite de centru au următoarele drepturi: 

 copilul are dreptul de a beneficia de un nivel de trai care să permită dezvoltarea sa 
fizică, mentală, spirituală, morală şi socială; 

 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; 

 copilul are dreptul la stabilirea şi păstrarea identităţii sale; 
 copilul are dreptul de a-şi păstra cetăţenia, numele şi relaţiile de familie, în condiţiile 

prevăzute de lege, fără nici o ingerinţă; 
 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; 

 copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice şi a vieţii sale intime, private şi 
familiale; 

 copilul are dreptul de a primi o educaţie care să îi permită dezvoltarea, în condiţii 
nediscriminatorii, a aptitudinilor şi personalităţii sale; 

 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; 

 copilul are dreptul la libertate de exprimare; 
 copilul are dreptul la libertate de gândire, de conştiinţă şi de religie; 
 copilul are dreptul la libera asociere în structuri formale şi informale, precum şi 

libertatea de întrunire paşnică, în limitele prevăzute de lege; 
 copilul aparţinând unei minorităţi naţionale, etnice, religioase sau lingvistice are 

dreptul la viaţă culturală proprie, la declararea apartenenţei sale etnice, religioase, la 
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practicarea propriei sale religii, precum şi dreptul de a folosi limba proprie în comun 
cu alţi membri ai comunităţii din care face parte; 

 copilul are dreptul la respectarea personalităţii şi individualităţii sale şi nu poate fi 
supus pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare ori degradante; 

 copilul cu handicap are dreptul la îngrijire specială, adaptată nevoilor sale; 
 copilul are dreptul la odihnă şi vacanţă; 
 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; 

 copilul are dreptul să depună singur plângeri referitoare la încălcarea drepturilor sale 
fundamentale; 

 copilul este informat asupra drepturilor sale, precum şi asupra modalităţilor de 
exercitare a acestora. 

Art. 11. Beneficiarii rezidenţi în centru au următoarele obligaţii: 
 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; 

 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; 

 să respecte Normele de Ordine Interioară ale centrului (reguli de comportament, 
program zilnic etc.); 

 să respecte ordinea, disciplina şi curăţenia în spaţiile comune şi private din centru; 
 să nu părăsească incinta centrului fără învoire; 
 să participe la activităţile organizate în centru;  
 să nu facă remarci/ observaţii discriminatorii sau acţiuni discriminatorii; 
 să respecte intimitatea celorlalţi; 
 să participe la activităţi de consiliere în grup; 
 să nu trateze rău alte persoane (copii, adulţi); 
 să nu pună/ expună alte persoane în situaţii de risc, să nu intimideze/ terorizeze pe 

ceilalţi copii/ adulţi; 
 să cunoască şi să respecte regulile referitoare la prevenirea incendiilor şi la 

securitatea muncii; 
 să folosească cu grijă instalaţiile electrice şi sanitare; 
 să respecte proprietatea celorlalţi. 

 
CAPITOLUL III  

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI ORGANELE DE CONDUCERE ALE CENTRULUI 
 
Art. 12. Direcţia 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. 
Art. 13. Structura personalului centrului este formată din categoriile de personal prevăzute 
şi aprobate în statele de funcţii. 
Art. 14. Numărul de posturi şi natura acestora sunt cele stabilite prin legislaţie, organigrama 
şi statele de funcţii, aprobate de Consiliul Judeţului Galaţi, la propunerea Direcţiei. 
Art. 15.  (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) În situaţia în care şeful de centru este temporar indisponibil atribuţiile acestuia 
sunt preluate de către un alt angajat desemnat de către acesta, cu aprobarea directorului 
de resort si a directorului general. 
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   (3) Ocuparea postului de şef de centru se face prin concurs sau, după caz, prin 
examen, în condiţiile legii.  
Art. 16. (1) Şeful de centru asigură conducerea acestuia şi răspunde de buna funcţionare şi 
de îndeplinirea atribuţiilor care revin acestui serviciu.  

  (2) Şeful de centru îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:  
a) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;  
b) asigură, în cadrul serviciului, promovarea principiilor şi normelor prevăzute de legislaţia 
vigoare cu privire la drepturile copilului; ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi 
este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor copilului în cadrul serviciului pe care îl 
conduce;  
c) informează în timp util conducerea instituţiei în legătură cu evenimentele 
deosebite/disfuncţii în activitatea centrului  
d) 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;  
e) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul 
centrului şi propune Direcţiei cercetarea disciplinară pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc 
în mod corespunzător atribuţiile;  
f) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a 
regulamentului de organizare si funcţionare;  
g) elaborează, în colaborare cu personalul de specialitate din subordine, proiectul 
instituţional al centrului; 
h) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în fişa postului sau care i-au fost delegate în 
mod expres, de către conducerea Direcţiei. 
Art. 17. Şeful centrului organizează zilnic, săptămânal sau ori de câte ori se impune 
întâlniri, consultări cu angajaţii pentru reglementarea problemelor curente şi pentru găsirea 
unor soluţii de îmbunătăţire a calităţii îngrijirii beneficiarilor. El asigură coerenţa practicilor şi 
a acţiunilor din centru în concordanţă cu scopul şi cu obiectivele acestuia. 
Art. 18. Raporturile şefului de centru cu conducerea Direcţiei sunt reglate de principiile 
subordonării ierarhice. 
 

CAPITOLUL IV 
DISPOZIŢII FINALE 

 
Art. 19. Cheltuielile necesare pentru susţinerea activităţilor desfăşurate în cadrul centrului 
se finanţează din următoarele surse: 

 bugetul de stat; 
 bugetul Consiliului Judeţului Galaţi, prin Direcţie; 
 donaţii, sponsorizări şi alte forme private de contribuţii băneşti sau în natură, 

permise de lege; 
 fonduri externe nerambursabile şi rambursabile; 
 din alte venituri, în condiţiile legii. 

Art. 20. (1) Personalului centrului îi sunt aplicabile prevederile Codului Muncii (Legea nr. 
53/2003), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile celorlalte acte 
normative în vigoare care guvernează raporturile de muncă. 
     (2) Contractele de muncă ale salariaţilor centrului se încheie pe perioadă 
nedeterminată, cu excepţia cazurilor în care, prin lege, se prevede altfel. 
     (3) Salarizarea personalului se stabileşte potrivit legislaţiei aplicabile personalului 
contractual din sectorul bugetar. 
Art. 21.  (1) Atribuţiile şefului de centru şi ale personalului centrului sunt prevăzute în fişa 
postului şi sunt în conformitate cu responsabilităţile şi competenţele specifice. 
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    (2) Personalul centrului are obligaţia să manifeste solicitudine şi afectivitate în 
relaţiile cu beneficiarii, precum şi îndatorirea de a-şi exercita cu operativitate şi eficienţă 
atribuţiile stabilite prin fişa postului. 
    (3) In activitatea centrului sunt implicaţi, în funcţie de nevoile beneficiarilor şi de 
prevederile legale  angajaţii centrului, specialişti din alte structuri funcţionale, alţi specialişti 
colaboratori, voluntari.                 
    (4) Nerespectarea confidenţialităţii, informaţiilor care le obţin în exercitarea 
atribuţiilor de serviciu, pretinderea/primirea de foloase necuvenite ori solicitarea unor 
servicii pentru exercitarea corespunzătoare a acestor atribuţii, atrage pe lângă sancţiunile 
prevăzute de lege şi încetarea imediată a raporturilor de muncă, pentru cei vinovaţi. 
Art. 22. În cazul în care se constată că salariatul centrului a săvârşit o abatere disciplinară, 
respectiv o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită 
cu vinovăţie, prin care a încălcat normele prezentului regulament, ale regulamentului de 
ordine interioară al Direcţiei, contractul individual de muncă, ordinele şi dispoziţiile legale 
ale conducătorilor ierarhici, conducerea Direcţiei are dreptul de a aplica, potrivit prevederilor 
Codului Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, sancţiuni disciplinare. 
Art. 23. Prezentul regulament se completează sau se modifică cu prevederile legislaţiei în 
vigoare care reglementează acest domeniu de activitate, procedurile, metodologiile şi 
instrumentele de lucru de la nivelul Direcţiei. 
Art. 24.  Prevederile prezentului regulament vor fi aduse la cunoştinţă, atât beneficiarilor, în 
situaţia când aceştia au discernământul necesar, respectiv părinţilor sau reprezentanţilor 
legali, cât şi personalului centrului pe bază de semnătură, având obligaţia de a-l cunoaşte şi 
de a-l aplica întocmai. 

 
    

  
 



 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 51 

din 29 mai 2015 

 

privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului de zi 
pentru persoane adulte cu handicap „Pentru voi” din cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3.587/20.05.2015 

Consiliul Judeţului Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi;  

 Având în vedere raportul de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale 
Consiliului Judeţului Galaţi; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în 
domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile Legii nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile Ordinul nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor 
minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu 
dizabilităţi; 
 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 539/2005, pentru aprobarea 
Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a 
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, 
precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 
68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. 2, 3 din Hotărârea 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 nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică 
locală, 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 zi pentru 
persoane adulte cu handicap „Pentru voi” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Galaţi, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi şi Serviciul de management al resurselor umane, sănătate şi 
securitate în muncă şi asigurarea calităţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţului Galaţi. 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa 
 

 
Contrasemnează pentru legalitate: 

          Secretarul Judeţului, 
      Paul Puşcaş 
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ANEXĂ 

 
Regulament de organizare şi funcţionare al 

Centrul de zi pentru persoane  cu handicap adulte „Pentru Voi” 
 

CAPITOLUL I 
DISPOZIŢII GENERALE 

 
Art. 1 (1) Centrul de zi pentru persoane  cu handicap adulte „Pentru Voi”, cu sediul în 
municipiul Galaţi, str. Brăilei, nr. 138 B, denumit în continuare centru,  este organizat şi 
funcţionează ca unitate de asistenţă socială de interes public, specializată în colectarea de 
informaţii cât mai complete şi interpretarea acestora, în scopul orientării asupra deciziei şi 
intervenţiei,  fără personalitate juridică, în regim  de centru de zi pentru persoanele adulte 
cu handicap, în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Galaţi, în coordonarea Serviciului de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu 
Handicap.  
           (2) Centrul este înfiinţat  şi funcţionează în concordanţă cu prevederile: 
- Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârii nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Ordinului MMFPSPV nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate 
pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 
- H.G. nr. 23 / 2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale; 
- O.G. nr. 68 / 2003 privind serviciile sociale cu completările şi modificările ulterioare; 
- H.G. nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a 
structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a 
instituţiilor de asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare; 
Art. 2 Principiile care stau la baza activităţii centrului sunt: 
a) principiul respectării drepturilor şi a  demnităţii omului; 
b) principiul asigurării autodeterminării şi a intimităţii persoanelor beneficiare; 
c) principiul nondiscriminării; 
d) principiul asigurării autonomiei persoanei; 
e) principiul asigurării şi respectării intimităţii; 
f) principiul respectării confidenţialităţii; 
g) principiul libertăţii de a consimţi şi de a decide; 
h) principiul implicării şi participării active a beneficiarilor de servicii; 
i) principiul cooperării şi parteneriatului; 
j) principiul orientării pe rezultate; 
k) principiul îmbunătăţirii continue a calităţii; 
l) principiul egalităţii de şanse; 
m) principiul egalităţii de tratament în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea 
forţei de muncă; 
n) principiul adaptării societăţii la persoana cu handicap; 
o) principiul integrării şi incluziunii sociale a persoanelor cu handicap, cu drepturi şi obligaţii 
egale cu toţi ceilalţi membri ai societăţii. 
Art. 3 Beneficiarii centrului sunt persoanele adulte care se găsesc în următoarele situaţii:                           
a) au împlinit  vârsta de 18 ani; 
b) sunt persoane cu handicap; 
c) au domiciliul în judeţul Galaţi; 
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d) potenţiale persoane cu handicap, beneficiare ale Legii nr. 448/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, astfel: persoane care prezintă documente medicale edificatoare din 
punct de vedere al dezvoltării / funcţionării incomplete a funcţiilor: mentale, senzoriale, 
fonatorii şi de comunicare verbală, sistemului cardiovascular, hematologic, imunitar şi 
respirator, sistemului digestiv, metabolic şi endocrin, urogenitale, neuro-musculo-scheletice, 
ale pielii. 
Art. 4 Obiectivele fundamentale ale centrului sunt următoarele: 
a) Să asigure consiliere şi informare socială, psihologică şi vocaţională, în funcţie de 
nevoile beneficiarilor; 
b) Să asigure colectarea informaţiilor şi orientarea persoanelor care se adresează centrului 
(potenţiali beneficiari ai Legii 448/2006, cu modificările şi completările ulterioare);   
c) Să orienteze şi consilieze persoanele care se adresează centrului cu privire la întocmirea 
documentaţiei în vederea obţinerii certificatelor de încadrare în grad de handicap; 
d) Realizarea programului individual de reabilitare şi integrare socială; 
e) Să întocmească documentaţia în vederea stabilirii măsurilor de protecţie pentru 
persoanele adulte cu handicap şi să orienteze persoanele respective către Serviciul de 
Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap; 
f) Să efectueze anchetele sociale la domiciliul persoanelor cu handicap nedeplasabile; 
g) Să dezvolte colaborări cu autorităţile publice locale, în vederea creşterii gradului de 
conştientizare/sensibilizare a comunităţii cu privire la potenţialul, abilităţile şi contribuţia 
persoanelor cu handicap la integrare socială, dar şi cu respectarea prevederilor din Planul 
individual de servicii; 

 
CAPITOLUL II                                                                                                                     

SERVICII ŞI ACTIVITĂŢI 
 
Art. 5 În scopul îndeplinirii obiectului de activitate, centrul oferă servicii şi desfăşoară 
activităţi specifice, în raport cu solicitările şi  nevoile beneficiarilor. 
Art. 6 Serviciile sociale asigurate beneficiarilor centrului în funcţie de solicitările şi nevoile 
acestora, sunt: 
a) servicii de integrare  socială şi comunitară, sprijinind persoanele cu handicap în vederea 
realizării şi respectării programului individual de reabilitare şi integrare socială şi planului 
individual de servicii pentru reabilitare şi integrare socială, atât în centru cât şi la domiciliul 
persoanelor adresante: 
- evaluare socială  
- consiliere tip suport       
b) servicii de informare şi consiliere din diverse  domenii de interes pentru persoanele 
adulte cu handicap :  
- informare şi consiliere în vederea întocmirii documentaţiei medicale necesare  prezentării 
la Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, în scopul obţinerii certificatelor 
de încadrare în grad de handicap; 
- informare şi consiliere cu privire la  întocmirea documentaţiei,  în vederea stabilirii 
măsurilor de protecţie pentru persoanele adulte cu handicap; 
- întocmirea anchetelor sociale la domiciliul persoanelor care se adresează centrului; 
c) servicii de consiliere psihologică şi vocaţională, în funcţie de nevoile beneficiarului; 
Art. 7 Activităţile curente desfăşurate în cadrul centrului de zi, în funcţie de nevoile 
beneficiarului sunt: 
- informare socială;  
- consiliere psihologică; 
- consiliere vocaţională; 
- activităţi de informare a persoanelor cu handicap cu privire la prevederile legislative 
referitoare la încadrarea într-o categorie de persoană cu handicap; 
- activităţi de integrare socială;  
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- monitorizare şi sprijin în întocmirea documentaţiilor necesare adresanţilor, în scopul 
obţinerii drepturilor şi facilitaţilor, conform Legii 448/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
- elaborarea planului individual de servicii pentru reabilitare şi integrare socială, în  
conformitate cu nevoile persoanelor adulte cu handicap; 
- informare şi consiliere în vederea realizării şi respectării programului individual de 
reabilitare şi integrare socială şi planului individual de servicii pentru reabilitare şi integrare 
socială, prin activităţi directe în centrul de zi  sau prin alte servicii existente la nivelul 
judeţului Galaţi; 
- colaborarea cu instituţii ale administraţiei publice locale, cu persoane fizice şi juridice, cu 
organizaţii neguvernamentale, în vederea acordării de şanse egale pentru (re)integrarea 
socială a persoanelor cu handicap adulte; 
- orice alte activităţi necesare pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute în regulamentul 
anexat. 
 

CAPITOLUL III   
CONDIŢII DE ADMITERE ŞI ÎNCETARE A ACORDĂRII DE SERVICII SOCIALE   

 
Art. 8 (1) Pot beneficia de serviciile oferite de centru următoarele categorii de persoane: 
a) au împlinit  vârsta de 18 ani; 
b) sunt persoane cu handicap; 
c) au domiciliul în judeţul Galaţi; 
d) potenţiale persoane cu handicap, beneficiare ale Legii nr. 448 republicată cu modificările 
şi completările ulterioare, astfel: persoane care prezintă documente medicale edificatoare 
din punct de vedere al dezvoltării incomplete a funcţiilor: mentale, senzoriale, fonatorii şi de 
comunicare verbală, sistemului cardiovascular, hematologic, imunitar şi respirator, 
sistemului digestiv, metabolic şi endocrin, urogenitale, neuro-musculo-scheletice, ale pielii. 
        (2) In vederea utilizării serviciilor sociale puse la dispoziţie de centru, solicitanţii vor 
depune o cerere tip însoţită de următoarele documente: 

- copie  după CI sau BI; 
- copie certificat persoană cu handicap (dacă este); 
- acord prelucrare date cu caracter personal; 
- declaraţie prin care solicitantul este  reprezentat de un aparţinător; 
- contract de servicii sociale;  
- alte acte relevante, documente medicale, în funcţie de solicitare. 

Art. 9 Evaluarea beneficiarilor, în vederea reintegrării/integrării sociale, se realizează 
utilizând contractul pentru acordarea de servicii sociale, cu scopul strângerii de date în 
vederea stabilirii diagnosticului (gradul de stabilire a nevoii şi motivarea beneficiarului pentru 
realizarea obiectivului). 
Art. 10 (1) Perioada de acordare a serviciilor sociale beneficiarilor este în mod intrinsec 
legată de perioada de valabilitate a certificatului de persoană cu handicap, timp în care 
aceştia beneficiază de toate serviciile prevăzute la art. 6.  

         (2) Serviciile sociale se acordă în baza unui contract de servicii în care se stabilesc 
drepturile şi obligaţiile reciproce, inclusiv perioada de acordare a serviciilor (12 luni de la 
semnarea contractului). 
Art. 11 Persoanele cu handicap care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 8 nu pot 
beneficia de serviciile sociale acordate în cadrul centrului. 
Art. 12 (1) Încetarea acordării  serviciilor sociale se realizează în următoarele cazuri: 
a) la expirarea perioadei de valabilitate a certificatului de persoană cu handicap; 
b) când nu se mai încadrează în condiţiile de acceptare; 
c) când nu sunt respectate obligaţiile prevăzute în contractul pentru acordarea de servicii 
sociale; 
d) schimbarea domiciliului în afara judeţului Galaţi; 
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    (2) Încetarea contractului de servicii sociale înainte de termen se realizează prin 
dispoziţie a Directorului general. 
   

CAPITOLUL IV 
DREPTURI ŞI OBLIGAŢII ALE BENEFICIARILOR 

 
Art. 13 (1) Persoanele adulte cu handicap, beneficiare ale serviciilor oferite de Centrul de zi 
pentru persoane  cu handicap adulte „Pentru voi”, li se asigură şi garantează exerciţiul 
tuturor drepturilor şi libertăţilor consacrate în Constituţia României şi în actele normative în 
vigoare. 

     (2) Beneficiarilor li se asigură şi garantează următoarele drepturi: 
a) de a fi informaţi (ei şi reprezentanţii lor), cu privire la drepturile şi responsabilităţile în 
calitate de beneficiari ai serviciilor, de a participa şi de a fi consultaţi cu privire la toate 
deciziile care îi privesc; 
b) de a-şi desfăşura activităţile într-un mediu fizic accesibil, sigur, funcţional şi confidenţial; 
c) de a decide şi a-şi asuma riscurile (direct sau prin reprezentanţi legali) în toate aspectele 
vieţii lor şi de a-şi exprima liber opţiunile; 
d) de a consimţi, prin contract, asupra serviciilor asigurate; 
e) de a beneficia de serviciile menţionate în contract; 
f) de a li se păstra toate datele personale în siguranţă şi confidenţialitate (excepţiile de la 
regulă sunt consemnate în scris, în acord cu beneficiarii sau cu reprezentanţii lor); 
g) de a nu fi abuzaţi, neglijaţi, abandonaţi sau pedepsiţi, hărţuiţi sau exploataţi sexual; 
h) de a face sugestii şi reclamaţii fără teamă de represalii; 
i) de a nu fi exploataţi economic (abuzuri privind banii, proprietăţile, pretenţii ce depăşesc 
taxele convenite pentru servicii etc.); 
j) de a nu li se impune restricţii de natură fizică sau psihică, în afara celor  stabilite de medic 
sau alt personal calificat şi a celor convenite prin contractul de servicii, regulamentul de 
organizare şi funcţionare sau regulamentul de ordine interioară; 
k) de a fi trataţi şi de a avea acces la serviciile centrului; 
l) de a beneficia de confidenţialitate; 
m) de a fi anunţaţi în scris cu 15 zile lucrătoare înainte, printr-o notificare, în cazul încetării 
contractului (într-unul din cazurile de încetare prevăzute în prezentul contract). 
Art. 14 (1) Beneficiarii centrului de zi au  obligaţiile ce le revin potrivit Constituţiei României 
şi actelor normative în vigoare. 
            (2) Beneficiarii centrului au  următoarele obligaţii: 
a) respectarea prevederilor Contractului pentru acordarea de servicii sociale; 
b) respectarea datei şi orei stabilite pentru întrevedere sau anunţarea în timp util a oricăror 
modificări care duc la  nerespectarea acestei prevederi; 
c) prezentarea la data stabilită a actelor şi documentelor solicitate de către personalul 
centrului; 
d) informarea personalului centrului asupra schimbărilor legate de situaţia profesională, de 
starea de sănătate, de datele de contact (domiciliu, număr de telefon, deplasarea  
temporară în altă localitate), în momentul în care a intervenit modificarea; 
e) colaborarea permanentă cu personalul centrului. 

 
CAPITOLUL IV 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 
 

Art. 15 (1) Centrul de zi pentru persoane  cu handicap adulte „Pentru Voi”,  se afla în 
coordonarea Directorului General Adjunct pentru Protecţie Socială. Conducerea centrului 
este asigurata de un şef centru, prin completarea fişei postului acestuia.  
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             (2) Numirea şi eliberarea din funcţie, precum şi sancţionarea disciplinară a şefului 
Centrului de zi se face prin dispoziţia directorului general al Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi. 
           (3) Eliberarea din funcţie, precum şi sancţionarea disciplinară a şefului de centru se 
dispune cu respectarea prevederilor legislaţiei muncii, la sesizarea organelor de control, a 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, a comisiilor speciale de verificare a activităţii în 
domeniu, constituite de Consiliul Judeţean, precum şi la sesizarea altor organe de control 
în domeniu, susţinută de acte justificative. 
Art. 16  Personalul Centrului de zi are statutul de personal contractual şi se supune, în ceea 
ce priveşte iniţierea, derularea şi încetarea relaţiilor de muncă, drepturile şi obligaţiile, 
precum şi răspunderea materială şi disciplinară, reglementărilor Legii nr. 53/2003, Codului 
Muncii, cu modificările şi completările ulterioare. 
Art. 17 (1) Personalul Centrului de zi îşi desfăşoară activitatea în limitele legii şi cu 
respectarea atribuţiilor stabilite în fişa postului pe care îl ocupă. 

       (2) In activitatea centrului sunt implicaţi, în funcţie de nevoile beneficiarilor şi de 
prevederile legale  angajaţii centrului, specialişti din alte structuri funcţionale, alţi specialişti 
colaboratori, voluntari.                 
     (3) Fişa fiecărui post este întocmită de şeful centrului şi aprobată de directorul 
general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi. 

 
CAPITOLUL V 
FINANŢAREA 

 
Art. 18 Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Centrului de zi pentru persoane 
adulte cu handicap „Pentru voi” se asigură prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi, din următoarele surse: 
- sume primite din bugetul de stat; 
- sume primite din bugetul Consiliului Judeţului Galaţi;  

 
CAPITOLUL VI                                                                                                                                 

DISPOZIŢII FINALE 
 

Art. 19 Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Galaţi şi şeful de centru au obligaţia de a aduce la cunoştinţa personalului direcţiei, 
respectiv centrului, cât şi beneficiarilor serviciilor acordate, prevederile prezentului 
regulament. 
Art. 20 Încălcarea prevederilor prezentului regulament constituie abatere disciplinară şi se 
sancţionează conform normelor legale în vigoare. 
Art. 21 Modificarea şi completarea prezentului regulament se realizează, în condiţiile legii, 
la propunerea şefului de centru. 
Art. 22 Prevederile prezentului regulament se completează cu reglementările legale în 
vigoare, instrucţiuni şi proceduri de lucru. 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 52 

din 29 mai 2015 

 

privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului de 
recuperare şi reabilitare a persoanelor cu handicap  nr. 1 din cadrul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3.585/20.05.2015 

 
Consiliul Judeţului Galaţi;  

 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi;  

 Având în vedere raportul de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale 
Consiliului Judeţului Galaţi; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în 
domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile Legii nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile Ordinul nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor 
minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu 
dizabilităţi; 
 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 539/2005, pentru aprobarea 
Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a 
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, 
precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 
68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. 2, 3 din Hotărârea 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 nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică 
locală, 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 
recuperare şi reabilitare a persoanelor cu handicap nr. 1 din cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, conform anexei, parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  

 

 Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi şi Serviciul de management al resurselor umane, sănătate şi 
securitate în muncă şi asigurarea calităţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţului Galaţi. 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa 
 

Contrasemnează pentru legalitate: 

          Secretarul Judeţului, 
      Paul Puşcaş 
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ANEXĂ 
 

Regulamentul de organizare şi funcţionale al  
Centrului de recuperare şi reabilitare a persoanelor cu handicap nr. 1 

 
CAPITOLUL I 

DISPOZIŢII GENERALE 
 

Art. 1. (1) Centrul de recuperare şi reabilitare a persoanelor cu handicap nr. 1 (în 
continuare CRRPH1), situat în municipiul Galaţi, str. Mihail Sadoveanu, nr. 10, se 
organizează ca unitate de asistenţă socială de interes public, de tip rezidenţial, fără 
personalitate juridică aflat în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Galaţi. 

(2) CRRPH 1 acordă servicii sociale persoanelor adulte cu handicap în scopul 
creşterii şanselor recuperării parţiale şi le sprijin şi asistenţă pentru prevenirea situaţiilor ce 
pun în pericol securitatea persoanelor cu handicap. 

(3) Profilul unităţii -  recuperare şi reabilitare a persoanelor adulte cu handicap neuro 
– psiho - motor: 
- Psihic – retard mental sever , QI<34; 
- Neuro – motor - pareze, tetrapareze spastice, forme severe cu impotenţă funcţională 
parţial sau total 
- Recuperarea retardului mental sever prin programe educaţionale şi instruire în funcţie de 
gradul de dizabilitate psihică; 
- Recuperarea deficienţei funcţionale neuromotorii prin kinetoterapie şi sensoterapie 
conform planului individualizat de intervenţie. 

(4) Centrul este de tip rezidenţial şi are o capacitate de 36 locuri (25 băieţi, 11 fete). 
(5) Beneficiarii centrului necesită permanentă supraveghere, îngrijire, tratament 

medical şi terapie, conform dizabilităţii şi afecţiunilor. 
(6) CRRPH 1  funcţionează în concordanţă cu prevederile: 

 Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Hotărârii nr. 268 /2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, cu modificările şi completările ulterioare ; 
 Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Ordinului MMFPSPV nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate 
pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 
 H.G. nr. 23 / 2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale; 
 O.G. nr. 68 / 2003 privind serviciile sociale cu completările şi modificările ulterioare; 
 H.G. nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială 
şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a 
instituţiilor de asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare; 
Art. 2.  Principiile care stau la baza activităţii CRRPH 1 sunt: 
- Principiul respectării demnităţii umane - Fiecărei persoane îi este respectată demnitatea 
prin evitarea atitudinilor şi comportamentelor umilitoare şi degradante; 
- Principiul nondiscriminării şi egalităţii şanselor - Politica în domeniu va fi aplicată fără 
discriminare având în vedere respectarea şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap. Aceste drepturi sunt aplicabile în egală măsură cetăţenilor români şi cetăţenilor 
străini aflaţi în mod legal în România, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare, 
precum şi prin asigurarea accesului liber şi nediscriminatoriu al acestora la serviciile 
specifice destinate prevenirii instituţionalizării persoanelor cu handicap. 
- Principiul echitaţii sociale conform căruia persoanele aflate în situaţii de risc social au 
dreptul la asistenţă şi protecţie socială în condiţiile legii;  
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- Principiul respectului şi recunoaşterii calităţilor şi experienţei fiecărei persoane; 
- Păstrarea respectului de sine şi a demnităţii persoanei cu handicap; 
- Ascultarea opiniei persoanei cu handicap şi respectarea dreptului acesteia de a lua 
decizii. 
- Promovarea implicării comunităţii locale, în mod special a autorităţilor publice, pentru a 
identifica şi a diagnostica în mod corect natura problemelor şi a riscurilor. 
- Principiul complementarităţii dintre prevenire şi combatere.   
- Principiul parteneriatului.  
- Principiul abordării multidisciplinare -  Asigurarea accesului beneficiarilor la servicii, în 
funcţie de nevoile identificate, se realizează printr-o abordare multidisciplinară şi 
multisectorială. 
Art. 3. Admiterea în CRRPH 1 este condiţionată de evaluarea medico-socială şi 
recomandarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap. 
Art. 4 . Obiectivele CRRPH 1 sunt următoarele: 
- furnizarea serviciilor de recuperare/reabilitare persoanelor cu dizabilităţi neuro – psiho –
motorii; 
- promovarea şi popularizarea imaginii centrului in comunitate; 
- formarea/dezvoltarea autonomiei personale a beneficiarilor (abilităţi de autoservire, 
îngrijire personală, autogospodărire etc.); 
- formarea/dezvoltarea abilităţilor şi comportamentelor sociale; socializare, dezvoltarea 
relaţiilor interpersonale (excursii, spectacole, vizite la diferite obiective turistice etc.); 
- dezvoltarea/menţinerea relaţiei cu familia şi comunitatea; 
- crearea unui climat cât mai apropiat de cel familial (serbări de Crăciun, Paşte, zile 
onomastice şi aniversare etc.) 
 

CAPITOLUL II                                                                                                                    
ATRIBUŢII 

 
Art. 5. În scopul îndeplinirii obiectului de activitate, CRRPH1 desfăşoară activităţi specifice 
în raport cu nevoile beneficiarilor. 
Art. 6. Activităţile specifice CRRPH 1: 
a) furnizează servicii sociale în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite în actul de înfiinţare, 
în conformitate cu strategiile şi politicile în domeniu;  
b) utilizează instrumente standardizate de lucru şi personal calificat, în vederea îndeplinirii 
obiectivelor stabilite; 
c) asigură existenţa resurselor umane, materiale şi financiare şi se preocupă permanent 
pentru asigurarea continuităţii serviciilor sociale furnizate, pentru îndeplinirea standardelor 
de calitate şi pentru creşterea calităţii serviciilor furnizate; 
d) întocmeşte proiecte şi planuri de intervenţie individualizate care asigură creşterea calităţii 
in activitatea de protecţie a persoanelor cu handicap, potrivit politicilor şi strategiilor 
naţionale, judeţene şi locale; 
e) dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii, instituţii şi orice forme organizate ale 
societăţii civile, în condiţiile legii, în vederea diversificării serviciilor sociale furnizate; 
f) asigură respectarea standardelor şi indicatorilor stabiliţi de Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Dizabilităţi; 
g) asigură cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul şi condiţiile igienico-sanitare 
necesare protecţiei persoanelor cu handicap care beneficiază de acest tip de serviciu; 
h) asigură supravegherea stării de sănătate prin asistenţă medicală permanentă; 
i) asigura îngrijirea şi supravegherea permanent precum şi securitatea beneficiarilor; 
j) facilitează cunoaşterea şi respectarea de către beneficiari a drepturilor şi obligaţiilor ce le 
revin, conform dezvoltării şi gradului lor de înţelegere; 
k) asigură accesul beneficiarilor la servicii de sănătate, educaţie, informare, cultură; 
l) asigură beneficiarilor protecţie şi asistenţă în exercitarea drepturilor lor; 
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m) contribuie la realizarea tuturor obiectivelor cuprinse în planul individualizat de intervenţie 
şi formulează propuneri vizând completarea sau modificarea planului individualizat de 
intervenţie; 
n) asigură educaţia informală şi nonformală a beneficiarilor, în vederea asimilării 
cunoştinţelor şi a deprinderilor necesare integrării sociale; 
o) asigură socializarea beneficiarilor, dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea; 
p) asigură climatul favorabil dezvoltării personalităţii beneficiarilor; 
q) urmăreşte modalităţile concrete de punere în aplicare a măsurilor de protecţie specială, 
integrarea şi evoluţia beneficiarilor în cadrul serviciului şi formulează propuneri vizând 
completarea sau modificarea planului individualizat de intervenţie sau îmbunătăţirea calităţii 
îngrijirii acordate;  
r) asigură posibilităţi de petrecere a timpului liber; 
s) asigură un sistem de primire, înregistrare şi soluţionare a sesizărilor şi reclamaţiilor cu 
privire la serviciile oferite sau pentru care se facilitează accesul; 
ş) promovează şi aplică măsuri de protejare împotriva oricărei forme de intimidare, 
discriminare, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant; 
t) informează, în scris, conducerea D.G.A.S.P.C. Galaţi şi serviciul de management de caz 
cu privire la incidentele deosebite survenite în legătură cu protecţia beneficiatului, în 
maximum 24 de ore de la producerea evenimentului; 
ţ) asigură măsuri de siguranţă şi securitate legale şi necesare pentru asigurarea protecţiei 
beneficiarilor, personalului şi a vizitatorilor împotriva evenimentelor şi accidentelor cu 
potenţial vătămător; 
u) colaborează permanent cu profesioniştii din structurile funcţionale ale D.G.A.S.P.C. 
Galaţi, cu autorităţile administraţiei locale şi alte servicii, ONG din comunitate şi 
promovează munca în echipă atât în interiorul, cât şi în exteriorul său. 
Art. 7. CRRPH 1 furnizează următoarele servicii sociale cu titlu permanent: 
a) găzduire; 
b) îngrijire si supraveghere; 
c) recuperare; 
d) socializare; 
e) asistenţă medicală. 
Furnizarea serviciilor sociale se realizează prin resurse umane calificate. 

 
CAPITOLUL III 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 
 

Art. 8. Conducerea CRRPH 1 se asigură de către un şef centru, postul acestuia ocupându-
se prin concurs, în condiţiile legii. 
Art. 9. Structura organizatorică, numărul de personal precum şi bugetul CRRPH 1 se 
aprobă prin Hotărâre a Consiliului Judeţului Galaţi, potrivit legii. 
Art. 10. Numirea şi eliberarea din funcţie a personalului CRRPH 1 se realizează prin 
dispoziţie a Directorului General al D.G.A.S.P.C. Galaţi în condiţiile legi. 
Art. 11. In activitatea centrului sunt implicaţi, în funcţie de nevoile beneficiarilor şi de 
prevederile legale  angajaţii centrului, specialişti din alte structuri funcţionale, alţi specialişti 
colaboratori, voluntari. 
Art. 12. Atribuţiile fiecărei persoane sunt prevăzute în fişa postului întocmită de şeful de 
centru şi aprobată de  directorul general al D.G.A.S.P.C. Galaţi. 
 

CAPITOLUL IV 
BUGET,VENITURI ŞI CHELTUIELI 

 
Art. 13. (1) Bugetul de venituri şi cheltuieli al CRRPH 1 se aprobă de către Consiliul 
Judeţului Galaţi. 
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(2) Cheltuielile cerute şi de capital ale CRRPH 1 se asigură din bugetul Consiliului 
Judeţean Galaţi prin intermediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Galaţi. 
 

CAPITOLUL V 
DISPOZIŢII FINALE 

 
Art. 14 Drepturile beneficiarilor sunt stipulate în Regulamentul de ordine internă şi este 
afişat la sediul unităţii. 
Art. 15 Şeful centrului are obligaţia de a aduce la cunoştinţa personalului centrului cât şi 
beneficiarilor serviciilor acordate, prevederile prezentului Regulament de organizare şi 
funcţionare. 
Art. 16. Conducerea CRRPH 1 are ca prioritate o politică de colaborare activă cu alte 
instituţii de profil în vederea creşterii calităţii serviciilor oferite. 
 Art. 17 Încălcarea prevederilor prezentului regulament de către angajaţi constituie abatere 
disciplinară şi se sancţionează conform normelor legale în vigoare. 
Art. 18 Modificarea şi completarea prezentului regulament se realizează, în condiţiile legii, 
la propunerea sefului de centru. 
 Art. 19 Prevederile prezentului regulament se completează cu reglementările legale în 
vigoare, proceduri şi instrucţiuni de lucru. 

 
 



 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 53 

din 29 mai 2015 

 

privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului de 
recuperare şi reabilitare a persoanelor cu handicap  nr. 2 din cadrul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3.584/20.05.2015 

Consiliul Judeţului Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi;  

 Având în vedere raportul de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale 
Consiliului Judeţului Galaţi; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în 
domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile Legii nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile Ordinul nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor 
minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu 
dizabilităţi; 
 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 539/2005, pentru aprobarea 
Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a 
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, 
precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 
68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. 2, 3 din Hotărârea 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 nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică 
locală, 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 
recuperare şi reabilitare a persoanelor cu handicap nr. 2 din cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, conform anexei, parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  

  

 Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi şi Serviciul de management al resurselor umane, sănătate şi 
securitate în muncă şi asigurarea calităţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţului Galaţi. 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa 
 

 
Contrasemnează pentru legalitate: 

          Secretarul Judeţului, 
      Paul Puşcaş 
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ANEXĂ 
 
 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al 
 Centrului de recuperare şi reabilitare a persoanelor cu handicap nr. 2 

 
CAPITOLUL I 

DISPOZIŢII GENERALE 
 
Art. 1. (1) Centrul de recuperare şi reabilitare a persoanelor cu handicap nr. 2, cu 
sediul în municipiul Galaţi, str. Furnaliştilor nr. 7, denumit în continuare CRRPH 2, se 
organizează ca unitate de asistenţă socială de interes public, de tip rezidenţial fără 
personalitate juridică aflat în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Galaţi. 

(2) CRRPH 2 acordă servicii sociale persoanelor adulte cu handicap în scopul 
creşterii şanselor recuperării parţiale şi le sprijin şi asistenţă pentru prevenirea situaţiilor ce 
pun în pericol securitatea persoanelor cu handicap. 

 (3) CRRPH 2  funcţionează în concordanţă cu prevederile: 
 Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Hotărârii nr. 268 /2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Ordinului MMFPSPV nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate 
pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 
 H.G. nr. 23 / 2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale; 
 O.G. nr. 68 / 2003 privind serviciile sociale cu completările şi modificările ulterioare; 
 H.G. nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială 
şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a 
instituţiilor de asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare; 
Art. 2.  Principiile care stau la baza activităţii CRRPH 2 sunt: 
- Principiul respectării demnităţii umane - Fiecărei persoane îi este respectată demnitatea 
prin evitarea atitudinilor şi comportamentelor umilitoare şi degradante. 
- Principiul nondiscriminarii şi egalităţii şanselor -  Politica în domeniu va fi aplicată fără 
discriminare având în vedere respectarea şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap. Aceste drepturi sunt aplicabile în egala măsura cetăţenilor români şi cetăţenilor 
străini aflaţi în mod legal în România, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare, 
precum şi prin asigurarea accesului liber si nediscriminatoriu al acestora la serviciile 
specifice destinate prevenirii instituţionalizării persoanelor cu handicap. 
- Principiul echitaţii sociale conform căruia persoanele aflate în situaţii de risc social au 
dreptul la asistenţă şi protecţie socială în condiţiile legii;  
- Principiul respectului si recunoaşterii calităţilor şi experienţei fiecărei persoane; 
- Păstrarea respectului de sine şi a demnităţii persoanei cu handicap; 
- Ascultarea opiniei persoanei cu handicap şi respectarea dreptului acesteia de a lua 
decizii. 
- Principiul participării -  Promovarea participării şi consultării beneficiarilor la toate nivelele 
decizionale, printr-o abordare sensibilă la diferenţele culturale, de vârsta şi gen.  
- Promovarea implicării comunităţii locale, în mod special a autorităţilor publice, pentru a 
identifica şi a diagnostica în mod corect natura problemelor si a riscurilor. 
- Principiul complementarităţii dintre prevenire si combatere.   
- Principiul centrării pe persoană - Acest principiu presupune centrarea pe nevoile 
persoanei cu handicap şi implicarea ei activă în toate deciziile ce o privesc. 
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- Principiul parteneriatului.  
- Principiul abordării multidisciplinare - Asigurarea accesului beneficiarilor la servicii, în 
funcţie de nevoile identificate, se realizează printr-o abordare multidisciplinară şi 
multisectorială. 
Art. 3. (1) Beneficiarii centrului sunt tineri cu handicap accentuat sau sever de tip neuro – 
psiho - motor, care au vârsta peste 18 ani, proveniţi, de regulă, din centrele de plasament 
pentru copii cu handicap care necesită permanent supraveghere, asistare, îngrijire, 
tratament şi care, din cauza unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială nu 
au posibilitatea să îşi asigure nevoile sociale, să îşi dezvolte propriile capacităţi şi 
competenţe de integrare socială. 
        (2) Admiterea în CRRPH 2 este condiţionată de evaluarea medico-socială si 
recomandarea Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap. 
Art. 4. Obiectivele CRRPH 2 sunt următoarele: 

(1) Obiective generale: 
- furnizarea serviciilor de recuperare/reabilitare a persoanelor cu handicap pentru păstrarea 
sau revenirea la un nivel optim de independenţă şi de funcţionalitate fizică, psihică şi 
socială; 
- promovarea şi popularizarea imaginii centrului în comunitate; 
- dezvoltarea unor proiecte şi programe proprii care să asigure creşterea calităţii activităţii în 
concordanţă cu strategia naţională şi judeţeană; 

(2) Obiective specifice: 
- formarea/dezvoltarea autonomiei personale a beneficiarilor (formarea/dezvoltarea 
abilităţilor de autoservire, îngrijire personală şi autogospodărire); 
- formarea/dezvoltarea autonomiei sociale (formarea/dezvoltarea abilităţilor şi 
comportamentelor sociale; socializare, dezvoltarea relaţiilor interpersonale); 
- dezvoltarea/menţinerea relaţiei cu familia şi comunitatea; 
- promovarea unei participări active a beneficiarilor la toate nivelurile şi sferele vieţii 
cotidiene; 

 

CAPITOLUL II                                                                                                                    
ATRIBUŢII 

 
Art. 5. În scopul îndeplinirii obiectului de activitate, CRRPH2  desfăşoară activităţi specifice 
în raport cu nevoile beneficiarilor. 
Art. 6. Activităţi specifice CRRPH 2: 
a) furnizează servicii sociale în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite în actul de 
organizare, în conformitate cu strategiile şi politicile în domeniu, conform acreditării;  
b) utilizează instrumente standardizate de lucru şi personalul calificat, în vederea îndeplinirii 
obiectivelor stabilite în actul de organizare; 
c) asigură existenţa resurselor umane, materiale şi financiare şi se preocupă permanent 
pentru asigurarea continuităţii serviciilor sociale furnizate, pentru îndeplinirea standardelor 
de calitate şi pentru creşterea calităţii serviciilor sociale furnizate; 
d) întocmeşte proiecte şi programe proprii care asigură creşterea calităţii activităţii de 
protecţie a persoanelor cu handicap, potrivit politicilor şi strategiilor naţionale, judeţene şi 
locale; 
e) dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii, instituţii şi orice forme organizate ale 
societăţii civile, în condiţiile legii, în vederea diversificării serviciilor sociale furnizate; 
f) asigură respectarea standardelor şi indicatorilor stabiliţi de Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Dizabilităţi; 
g) asigură cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul şi condiţiile igienico-sanitare 
necesare protecţiei persoanelor cu handicap care beneficiază de acest tip de serviciu; 
h) asigură, după caz, supravegherea stării de sănătate, asistenţă medicală, îngrijire şi 
supraveghere permanentă, securitatea beneficiarilor; 
i) facilitează cunoaşterea şi respectarea de către beneficiari a drepturilor şi obligaţiilor ce le 
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revin, conform dezvoltării şi gradului lor de înţelegere; 
j) asigură accesul beneficiarilor la servicii de sănătate, educaţie, informare, cultură; 
k) asigură beneficiarilor protecţie şi asistenţă în cunoaşterea şi exercitarea drepturilor lor; 
l) contribuie la realizarea tuturor obiectivelor cuprinse în Planul individualizat de protecţie şi 
formulează propuneri vizând completarea sau modificarea planului individualizat de 
protecţie; 
m) asigură educaţia informală şi nonformală a beneficiarilor, în vederea asimilării 
cunoştinţelor şi a deprinderilor necesare integrării sociale; 
n) asigură socializarea beneficiarilor, dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea; 
o) asigură climatul favorabil dezvoltării personalităţii beneficiarilor; 
p) urmăreşte modalităţile concrete de punere în aplicare a măsurilor de protecţie specială, 
integrarea şi evoluţia beneficiarilor în cadrul serviciului şi formulează propuneri vizând 
completarea sau modificarea planului individualizat de protecţie sau îmbunătăţirea calităţii 
îngrijirii acordate;  
q) asigură posibilităţi de petrecere a timpului liber; 
r) asigură un sistem de primire, înregistrare şi soluţionare a sesizărilor şi reclamaţiilor cu 
privire la serviciile oferite sau pentru care se facilitează accesul; 
s) promovează şi aplică măsuri de protejare împotriva oricărei forme de intimidare, 
discriminare, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant; 
ş) informează, în scris, conducerea D.G.A.S.P.C. Galaţi şi serviciul de management de caz 
cu privire la incidentele deosebite survenite în legătură cu protecţia beneficiatului, în 
maximum 24 de ore de la producerea evenimentului; 
t) asigură măsuri de siguranţă şi securitate legale şi necesare pentru asigurarea protecţiei 
beneficiarilor, personalului şi a vizitatorilor împotriva evenimentelor şi accidentelor cu 
potenţial vătămător; 
ţ) colaborează permanent cu profesioniştii din structurile funcţionale ale D.G.A.S.P.C., cu 
autorităţile administraţiei locale şi alte servicii, ONG din comunitate şi promovează munca 
în echipă atât în interiorul, cât şi în exteriorul său. 
Art. 7. CRRPH 2 furnizează următoarele servicii sociale cu titlu permanent: 
a) găzduire; 
b) îngrijire personală; 
c) recuperare; 
d) socializare. 

CAPITOLUL III 
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 

 
Art. 8. Conducerea CRRPH 2 se asigură de către un şef centru, postul acestuia ocupându-
se prin concurs, în condiţiile legii. 
Art. 9. Structura organizatorică, numărul de personal precum şi bugetul CRRPH 2 se 
aprobă prin Hotărâre a Consiliului Judeţului Galaţi, potrivit legii. 
Art. 10. Numirea şi eliberarea din funcţie a personalului CRRPH 2 se realizează prin 
dispoziţie a Directorului General al D.G.A.S.P.C. Galaţi în condiţiile legi. 
Art. 11. In activitatea centrului sunt implicaţi, în funcţie de nevoile beneficiarilor şi de 
prevederile legale  angajaţii centrului, specialişti din alte structuri funcţionale, alţi specialişti 
colaboratori, voluntari. 
Art. 12. Atribuţiile fiecărei persoane sunt prevăzute în fişa postului întocmită de şeful de 
centru şi aprobată de  directorul general al D.G.A.S.P.C. Galaţi. 

 
CAPITOLUL IV 

BUGET, VENITURI ŞI CHELTUIELI 
 

Art. 13. (1) Bugetul de venituri şi cheltuieli al CRRPH 2 se aprobă de către Consiliul 
Judeţului Galaţi. 
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(2) Cheltuielile cerute şi de capital ale CRRPH 2 se asigură din bugetul Consiliului 
Judeţean Galaţi prin intermediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Galaţi. 

 
CAPITOLUL V 

DISPOZIŢII FINALE 
 

Art. 14. Drepturile beneficiarilor sunt stipulate în Regulamentul de ordine internă şi este 
afişat la sediul unităţii. 
Art. 15. Şeful centrului are obligaţia de a aduce la cunoştinţa personalului centrului cât şi 
beneficiarilor serviciilor acordate, prevederile prezentului Regulament de organizare şi 
funcţionare. 
Art. 16. Conducerea CRRPH 2 are ca prioritate o politică de colaborare activă cu alte 
instituţii de profil în vederea creşterii calităţii serviciilor oferite. 
 

 
 



 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 54 

din 29 mai 2015 

 

privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului de zi 
pentru integrarea socio-profesională a persoanelor adulte cu handicap din cadrul 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3.588/20.05.2015 

Consiliul Judeţului Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi;  

 Având în vedere raportul de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale 
Consiliului Judeţului Galaţi; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în 
domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile Legii nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile Ordinul nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor 
minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu 
dizabilităţi; 
 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 539/2005, pentru aprobarea 
Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a 
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, 
precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 
68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. 2, 3 din Hotărârea 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 nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică 
locală, 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 zi pentru 
integrarea socio-profesională a persoanelor adulte cu handicap din cadrul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, conform anexei parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
  
 Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi şi Serviciul de management al resurselor umane, sănătate şi 
securitate în muncă şi asigurarea calităţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţului Galaţi. 

P R E Ş E D I N T E, 

Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa 
 

 
Contrasemnează pentru legalitate: 

          Secretarul Judeţului, 
      Paul Puşcaş 
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ANEXĂ 
 

Regulament de organizare şi funcţionare al  
Centrului de zi pentru integrarea socio-profesională a persoanelor adulte cu handicap 

 
    CAPITOLUL I   

DISPOZIŢII GENERALE 
 

Art. 1 (1) Centrul de zi pentru integrarea socio–profesională a persoanelor adulte cu 
handicap, cu sediul în municipiul Galaţi, str. Brăilei, nr. 138B, este organizat şi 
funcţionează ca unitate de asistenţă socială de interes public, fără personalitate juridică 
pentru persoanele adulte cu handicap, provenite atât din mediul instituţional cât şi din 
familie, cu scopul (re)integrării socio – profesionale a acestora, în structura Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi. 

(2) Centrul de zi pentru integrarea socio–profesională a persoanelor adulte cu handicap 
este înfiinţat şi funcţionează în concordanţă cu prevederile: 
 Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Hotărârii nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Ordinului MMFPSPV nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate 

pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 
 H.G. nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale; 
 O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale cu completările şi modificările ulterioare; 
 H.G. nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială 

şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare şi 
funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Art. 2 Principiile care stau la baza activităţii Centrului de zi pentru integrarea socio–
profesională a persoanelor adulte cu handicap  sunt: 

a) principiul respectării drepturilor şi a demnităţii omului; 
b) principiul asigurării autodeterminării şi a intimităţii persoanelor beneficiare; 
c) principiul nondiscriminării; 
d) principiul asigurării autonomiei persoanei; 
e) principiul asigurării şi respectării intimităţii; 
f) principiul respectării confidenţialităţii; 
g) principiul libertăţii de a consimţi şi de a decide; 
h) principiul implicării şi participării active a beneficiarilor de servicii; 
i) principiul cooperării şi parteneriatului; 
j) principiul orientării pe rezultate; 
k) principiul îmbunătăţirii continue a calităţii; 
l) principiul egalităţii de şanse; 
m) principiul egalitatea de tratament în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi 

ocuparea forţei de muncă; 
n) principiul adaptării societăţii la persoana cu handicap; 
o) principiul integrării şi incluziunii sociale a persoanelor cu handicap, cu drepturi şi 

obligaţii egale ca toţi ceilalţi membri ai societăţii. 
Art. 3 Obiectul de activitate al Centrului de zi pentru integrarea socio – profesională a 
persoanelor adulte cu handicap îl reprezintă asistenţa socială pentru persoanele adulte cu 
handicap, provenite atât din mediul instituţional cât şi din familie, în vederea (re)integrării 
socio-profesionale a acestora. 
Art. 4 - Obiectivele fundamentale ale Centrului de zi pentru integrarea socio – profesională 
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a persoanelor adulte cu handicap sunt următoarele: 
a) să asigure sprijin în vederea integrări socio-profesionale a persoanelor cu handicap; 
b) să ofere informare şi consiliere în domenii de interes pentru beneficiari în vederea 
creşterii şanselor de adaptare la locul de muncă; 
c) să dezvolte colaborări în vederea creşterii gradului de conştientizare/sensibilizare a 
comunităţii cu privire la potenţialul, abilităţile şi contribuţia persoanelor cu handicap la piaţa 
muncii; 
d) să realizeze în colaborare sau în parteneriat cu persoanele juridice, publice ori private 
programe şi proiecte având ca obiectiv creşterea gradului de ocupare; 
e) să iniţieze şi să susţină campanii de sensibilizare şi conştientizare a angajatorilor asupra 
abilităţilor persoanelor cu handicap; 
f) să promoveze conceptul potrivit căruia persoana cu handicap încadrată în muncă 
reprezintă o valoare pentru societate şi în special pentru comunitatea căreia îi aparţine; 
g) să promoveze un mediu de muncă deschis inclusiv şi accesibil persoanelor cu handicap. 

 
CAPITOLUL II                                                                                                                    

SERVICII ŞI ACTIVITĂŢI 
 
Art. 5 (1) În scopul îndeplinirii obiectului de activitate, Centrul de zi pentru integrarea socio–
profesională a persoanelor adulte cu handicap oferă servicii şi desfăşoară activităţi 
specifice în raport cu nevoile de inserţie socială a persoanelor cu handicap şi cu resursele 
economice de care dispune. 
 (2) Serviciile şi activităţile oferite şi/sau realizate sunt complementare celor 
reglementate prin sistemul asigurărilor sociale. 
 (3) Serviciile şi activităţile de asistenţă şi protecţie socială sunt oferite şi/sau realizate 
numai cu consimţământul persoanei cu handicap în cauză. 
Art. 6 Serviciile sociale asigurate beneficiarilor Centrului de zi pentru integrarea socio-
profesionala a persoanelor adulte cu handicap, provenite atât din mediul instituţional cât şi 
din familie, sunt: 
a) servicii de integrare socio-profesională, sprijinind persoanele adulte cu handicap în 

vederea integrării într-un loc de muncă prin: 
- identificare de locuri de muncă;   
- stabilirea interviurilor la angajator; 
- însoţirea beneficiarilor în vederea susţinerii interviului de angajare; 
- acompaniamentul beneficiarilor la locul de muncă; 
- monitorizarea integrării beneficiarilor la locul de munca pentru menţinerea locului de 
muncă; 
b) servicii de informare şi consiliere din diverse domenii de interes pentru persoanele cu 
handicap:  
- informare şi orientare profesională; 
- consiliere vocaţională;  
- consiliere socială; 
- informare juridică; 
- consiliere psihologică. 
c) participarea la organizarea de târguri de job-uri pentru persoane cu handicap în 
colaborare cu alte instituţii; 
d) concepere şi distribuire de materiale informative, vizând problematica (re) integrării 
socio-profesionale a persoanelor cu handicap; 
e) informarea angajatorilor cu privire la prevederile legislative în  acest sens; 
f) colaborarea cu instituţii ale administraţiei publice locale,  A.J.O.F.M., persoane fizice şi 
juridice, cu organizaţii neguvernamentale în vederea acordării de şanse egale pentru (re) 
integrarea socio-profesională a persoanelor cu handicap; 
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g) sensibilizarea societăţii civile şi agenţilor economici faţă de problematica încadrării în 
muncă a persoanelor cu handicap; 
h) organizarea de campanii de informare vizând problematica integrării socio-profesionale a 
persoanelor cu handicap.  
Art. 7 Activităţile curente desfăşurate în cadrul Centrul de zi pentru integrare socio-
profesională a persoanelor adulte cu handicap, în funcţie de nevoile beneficiarilor, sunt: 
a) activităţi de integrare socio-profesională, sprijinind persoanele cu handicap în vederea 
integrării într-un loc de muncă;  
b) identificare de locuri de muncă; 
c) stabilirea interviurilor la angajator; 
d) însoţirea beneficiarilor în vederea susţinerii interviului de angajare; 
e) acompaniamentul beneficiarilor la locul de muncă; 
f) monitorizarea integrării beneficiarilor la locul de muncă pentru menţinerea locului de 
muncă; 
g) consiliere vocaţională;  
h) informare şi orientare profesională; 
i) informare juridică; 
j) consiliere socială; 
k) consiliere psihologică; 
l) elaborarea planurilor personalizate de intervenţie, în conformitate cu nevoile persoanelor 
adulte cu handicap; 
m) activităţi de concepere şi distribuire de materiale informative, vizând problematica 
(re)integrării socio-profesionale a persoanelor cu handicap; 
n) activităţi de informare a angajatorilor cu privire la prevederile legislative în acest sens; 
o) colaborarea cu instituţii ale administraţiei publice locale,  A.J.O.F.M., persoane fizice şi 
juridice, cu organizaţii neguvernamentale în vederea acordării de şanse egale pentru 
(re)integrarea socio-profesională a persoanelor cu handicap; 
p) organizarea de campanii de informare vizând problematica integrării socio-profesionale a 
persoanelor cu handicap, cu scopul de a sensibiliza societatea civilă şi agenţii economici cu 
privire la încadrarea în muncă a  acestora;  
q) orice alte activităţi necesare pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute în prezentul 
regulament. 
 

CAPITOLUL III 
CONDIŢII DE ADMITERE ŞI ÎNCETARE A ACORDĂRII DE SERVICII SOCIALE  ÎN 

CENTRUL DE ZI PENTRU INTEGRAREA SOCIO-PROFESIONALĂ A PERSOANELOR 
ADULTE CU HANDICAP 

 
Art. 8 (1) Pot beneficia de serviciile oferite de Centrul de zi pentru integrare socio - 
profesională persoanele care se găsesc în următoarele situaţii: 

a) au împlinit vârsta de 18 ani; 
b) sunt persoane cu handicap/ tineri proveniţi din centrele de plasament; 
c) au domiciliul în judeţul Galaţi; 
d) sunt apte pentru inserţia profesională. 

Art. 9 (1) Perioada de acordare a serviciilor sociale beneficiarilor este de maxim 9 luni, timp 
în care aceştia beneficiază de toate serviciile prevăzute la art. 6.  
  (2) Beneficiarul va lua cunoştinţă şi va semna Contractul pentru acordare de servicii 
sociale pe o perioadă de 9 luni.   
Art. 10 Obiectul contractului îl constituie integrarea socio-profesională a persoanelor adulte 
cu handicap. 
Art. 11 (1) Contractul pentru acordarea de servicii sociale se încheie pe o perioadă de 9 
luni, cu posibilitatea reînnoirii sale. 
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(2)  În cazul în care nu se reuşeşte integrarea socio-profesională a unui beneficiar în 
perioada celor 9 luni, la solicitarea acestuia se prelungeşte durata de acordare a serviciilor 
sociale menţionate la art. 6 pe o perioada de maxim 9 luni. 
Art. 12 Contractul poate fi suspendat pe o perioada determinata, de până la 3 luni, la 
cererea beneficiarului, cu acordul celeilalte părţi. 
Art. 13 Încetarea contractului are loc: 
a) la expirarea duratei pentru care a fost încheiat; 
b) la sfârşitul perioadei de monitorizare, când integrarea socio - profesională se realizează  
cu succes; 
c) când beneficiarul nu se mai încadrează în condiţiile de admitere; 
d) retragere la cerere; 
Art. 14 Rezilierea contractului 
Constituie motiv de rezilierea a contractului următoarele situaţii : 
a) nerespectarea obligaţiilor prevăzute în contractul de servicii; 
b) schimbarea stării psiho-fizice astfel încât nu mai poate desfăşura activităţi la locul de 
muncă şi în comunitate (boli, crize majore); 
c) pentru comportamente care sunt un pericol pentru beneficiar, personalul centrului de zi 
şi/sau alţi beneficiari şi care prejudiciază sau deranjează grav activităţile desfăşurate în 
cadrul centrului de zi; 
d) în urma reevaluărilor intermediare, se observă că are nevoie de alte servicii; 
e) refuzul beneficiarului de a declara statutul de persoană cu handicap la angajare; 
f) schimbarea domiciliului în afara oraşului Galaţi; 
g) refuzul neîntemeiat al ofertei de serviciu; 
h) pierderea locului de muncă din vina beneficiarului; 
i) la expirarea duratei de suspendare a prezentului contract, dacă beneficiarul nu solicită 
reluarea activităţii. 
Art. 15 Contractul pentru acordarea de servicii sociale se încheie în 2 (două) exemplare, 
cate unul pentru fiecare parte, fiecare fiind semnat de ambele părţi . 
Art. 16 Pentru a putea beneficia de serviciile oferite de Centrul de zi pentru integrarea 
socio-profesională a persoanelor adulte cu handicap, acestea trebuie să depună 
următoarele acte: 
- copie după cartea de identitate şi certificat de naştere; 
- copie după documentul care atestă încadrare în grad de handicap, programul individual 
de reabilitare şi integrare socială şi planul individual de servicii pentru reabilitatare şi 
integrare socială; 
- copie după acte de studii (adeverinţa de absolvire a studiilor  sau diploma de absolvire, 
certificat de calificare profesională); 
- copie după adeverinţa de vechime în muncă şi/ sau carnetul de muncă; 
- adeverinţă de la medicul de medicina muncii  din care să rezulte că este apt de muncă 
sau cu restricţii (original). 
Art. 17 Persoanele cu handicap care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 8 nu pot 
beneficia de serviciile sociale acordate în cadrul Centrului de zi pentru integrarea socio-
profesională a persoanelor adulte cu handicap. 
 

CAPITOLUL IV 
DREPTURI ŞI OBLIGAŢII ALE BENEFICIARILOR CENTRULUI DE ZI PENTRU 

INTEGRAREA SOCIO-PROFESIONALĂ A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP 

Art. 18 (1) Persoanelor adulte cu handicap, beneficiare ale serviciilor sociale oferite de 
Centrul de zi pentru integrarea socio-profesională a persoanelor adulte cu handicap, li se 
asigură şi garantează exerciţiul tuturor drepturilor şi libertăţilor consacrate în Constituţia 
României şi actelor normative în vigoare. 
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(2) Drepturile beneficiarului (prevăzute în Codul drepturilor beneficiarului): 
a) de a fi informaţi (ei şi reprezentanţii lor), cu privire la drepturile şi responsabilităţile în 
calitate de beneficiari ai serviciilor, de a participa şi de a fi consultaţi cu privire la toate 
deciziile care îi privesc; 
b) de a-şi desfăşura activităţile într-un mediu fizic accesibil, sigur, funcţional şi confidenţial; 
c) de a decide şi a-şi asuma riscurile (direct sau prin reprezentanţi legali) în toate aspectele 
vieţii lor şi de a-şi exprima liber opţiunile; 
d) de a gândi şi acţiona autonom, cu respectarea drepturilor celorlalţi beneficiari, conform 
potenţialului şi dorinţelor personale; 
e) de a consimţi, prin contract, asupra serviciilor asigurate; 
f) de a beneficia de serviciile menţionate în contract; 
g) de a li se păstra toate datele personale în siguranţă şi confidenţialitate: excepţiile de la 
regulă sunt consemnate în scris, în acord cu beneficiarii sau cu reprezentanţii lor; 
h) de a nu fi abuzaţi, neglijaţi, abandonaţi sau pedepsiţi, hărţuiţi sau exploataţi sexual; 
i) de a face sugestii şi reclamaţii fără teamă de represalii; 
j) de a nu fi exploataţi economic (abuzuri privind banii, proprietăţile, pretenţii ce depăşesc 
taxele convenite pentru servicii etc.); 
k) de a nu li se impune restricţii de natură fizică sau psihică, în afara celor  stabilite de 
medic sau alt personal calificat şi a celor convenite prin contractul de servicii, regulamentul 
de organizare şi funcţionare sau regulamentul de ordine interioară; 
l) de a fi trataţi şi de a avea acces la serviciile Centrului de Zi pentru Integrarea Socio-
Profesională a Persoanelor Adulte cu Handicap, fără discriminare; 
m) de a beneficia de confidenţialitate; 
n) de a fi sprijiniţi pentru a se integra în muncă; 
o) de a fi anunţaţi în scris cu 5 zile lucrătoare înainte, printr-o notificare, în cazul încetării 
contractului, într-unul din cazurile de încetare, prevăzute în prezentul contract. 
Art. 19 (1) Beneficiarii Centrului de zi pentru integrarea socio-profesionala a persoanelor 
adulte cu handicap au toate drepturile, îndatoririle şi obligaţiile ce le revin potrivit 
Constituţiei României şi actelor normative în vigoare. 

(2) Beneficiarii Centrului de zi pentru integrare socio-profesională a persoanelor 
adulte cu handicap au următoarele obligaţii: 
a) respectarea prevederilor Contractului pentru acordarea de servicii sociale; 
b) participarea la data şi ora stabilită la activităţile organizate sau propuse în cadrul 
centrului de zi în interesul beneficiarului; 
c) respectarea datei şi orei stabilite pentru întrevedere sau anunţarea în timp util a oricăror 
modificări care duc la  nerespectarea acestei prevederi; 
d) prezentarea la data stabilită a actelor şi documentelor solicitate de către personalul 
centrului de zi; 
e) informarea personalului centrului de zi asupra schimbărilor legate de situaţia 
profesională, de starea de sănătate, de datele de contact (domiciliu, număr de  telefon, 
deplasarea  temporară în altă localitate), în momentul în care a intervenit modificarea; 
f) colaborarea permanentă cu personalul centrului de zi. 
Art. 20 Încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 14 alin.(2) atrage sancţionarea beneficiarilor 
până la încetarea serviciilor acordate. 
 

CAPITOLUL V 
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 

 

      Art. 21 (1) Conducerea curentă şi coordonarea Centrului de zi pentru integrarea socio-
profesionala a persoanelor cu handicap sunt asigurate de şeful centrului, prin completarea 
fişei postului acestuia.  
 (2) Numirea şi eliberarea din funcţie, precum şi sancţionarea disciplinară a şefului 
Centrului de zi pentru integrarea socio-profesională a persoanelor adulte cu handicap se 
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face prin dispoziţia Directorului general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi. 
 (3) Eliberarea din funcţie, precum şi sancţionarea disciplinară a şefului de centru se 
dispune cu respectarea prevederilor legislaţiei muncii, la sesizarea organelor de control, a 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, a comisiilor speciale de verificare a activităţii în 
domeniu, constituite de Consiliul judeţean, precum şi la sesizarea altor organe de control în 
domeniu, susţinută de acte justificative. 
Art. 22 Personalul Centrului de zi pentru integrarea socio-profesională a persoanelor adulte 
cu handicap are statutul de personal contractual şi se supune, în ceea ce priveşte iniţierea, 
derularea şi încetarea relaţiilor de muncă, drepturile şi obligaţiile, precum şi răspunderea 
materială şi disciplinară, reglementărilor Legii nr. 53/2003 a Codului Muncii, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
Art. 23 (1) Personalul Centrului de zi pentru integrarea socio-profesională a persoanelor 
adulte cu handicap Galaţi îşi desfăşoară activitatea în limitele legii şi cu respectarea 
atribuţiilor stabilite în fişa postului pe care îl ocupă.   
 (2) In activitatea centrului sunt implicaţi, în funcţie de nevoile beneficiarilor şi de 
prevederile legale  angajaţii centrului, specialişti din alte structuri funcţionale, alţi specialişti 
colaboratori, voluntari. 
 (3) Fişa de post  pentru fiecare persoană este întocmită de şeful centrului şi aprobată 
de Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Galaţi. 

CAPITOLUL VI 
FINANŢAREA CENTRUL DE ZI PENTRU INTEGRAREA SOCIO–PROFESIONALĂ 

A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP 

Art. 24 Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Centrului de zi pentru integrarea 
socio-profesională a persoanelor adulte cu handicap Galaţi se asigură prin Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, din următoarele surse: 
a) bugetul de stat; 
b) bugetul Consiliului Judeţului Galaţi.  

 
CAPITOLUL VII                                                                                                                                

DISPOZIŢII FINALE 
 

Art. 25 Şeful Centrului de zi pentru integrarea socio-profesională a persoanelor adulte cu 
handicap are obligaţia de a aduce la cunoştinţa personalului centrului cât şi beneficiarilor 
serviciilor acordate, prevederile prezentului Regulament de organizare şi funcţionare. 
Art. 26 Încălcarea prevederilor prezentului regulament de către angajaţi constituie abatere 
disciplinară şi se sancţionează conform normelor legale în vigoare. 
Art. 27 Modificarea şi completarea prezentului regulament se realizează, în condiţiile legii,   
la propunerea sefului de centru. 
Art. 28 Prevederile prezentului regulament se completează cu reglementările legale în 
vigoare, proceduri şi instrucţiuni de lucru. 

 

 
 

 
 



 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 55 

din 29 mai 2015 
 

privind: stabilirea costului mediu/an/beneficiar asistat din cadrul Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2.978/29.04.2015 
  

Consiliul Judeţului Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate al 
Consiliului Judeţului Galaţi; 
 Având în vedere avizul  Comisiei de specialitate nr. 1 de  buget - finanţe, strategii, 
studii şi prognoză economico – socială şi al Comisiei de specialitate nr. 4 pentru asistenţă 
şi protecţie socială, învăţământ, sănătate, cultură, activităţi ştiinţifice, sportive şi de 
agrement ale Consiliului Judeţului Galaţi; 

Având în vedere adresa nr. 15483/08.04.2015 a Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, înregistrată la Consiliul Judeţului Galaţi cu nr. 
2978/08.04.2015;  

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 23/2010 privind aprobarea 
standardelor de cost pentru serviciile sociale, 
 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (5) pct. 2 lit. a) şi alin. (6) lit. c) din Legea 
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

În baza art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă costul mediu/an/beneficiar asistat din cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi,astfel: 

 
1. Serviciile sociale destinate protecţiei şi promovării drepturilor copilului 
(1) pentru serviciile destinate copiilor plasaţi la asistenţi maternali din cadrul 

Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, parte integrantă a prezentei 
hotărâri: 

 
- copii la asistenţi maternali cu un copil în plasament 39.699 lei 
- copii la asistenţi maternali cu 2 copii în plasament 20.583 lei 
- copii la asistenţi maternali cu 3 şi 4 copii în plasament 13.625 lei 

 
(2) pentru serviciile destinate copiilor cu dizabilităţi plasaţi la asistenţi maternali: 
 

- copii la asistenţi maternali cu un copil în plasament 29.716 lei 
- copii la asistenţi maternali cu 2 sau mai mulţi copii în plasament 17.486 lei 

 
 (3) pentru servicii destinate copiilor cu HIV/SIDA plasaţi la asistenţi maternali: 
 

- copii la asistenţi maternali cu un copil în plasament 30.565 lei 
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(4) pentru serviciile de tip rezidenţial destinate copiilor fără dizabilităţi din cadrul 
Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, parte integrantă a prezentei 
hotărâri: 

 
- copii plasaţi în centre de plasament                                                            26.275 lei 
- copii plasaţi în apartamente                                                                        31.553 lei 

 
(5) pentru serviciile de tip rezidenţial destinate copiilor cu dizabilităţi din cadrul 

Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, parte integrantă a prezentei 
hotărâri: 

 
- copii plasaţi în centre de plasament                                                            38.243 lei                                                                 
- copii plasaţi în apartamente                                                                        27.868 lei                          

 
(6) pentru centrele de primire în regim de urgenţă din cadrul Direcţiei de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, parte integrantă a prezentei hotărâri: 
 

- centre de primire în regim de urgenţă                                                        36.713 lei 
 
(7) pentru centrele maternale din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Galaţi, parte integrantă a prezentei hotărâri: 
 

- mamă cu un copil                                                                                      31.756 lei 
- gravidă 29.462 lei 
- modul regim urgenţă 0-2 ani                                                                     29.462 lei 

 
(8) pentru copilul cu dizabilităţi (care nu au structura în Hotărârea Guvernului nr. 

23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale), parte integrantă 
a prezentei hotărâri: 

 
- Centrul de zi Iovan Iorgovan                                                                       26.447 lei   
- Centrul de zi Tecuci                                                                                    14.058 lei 

 
2. Servicii sociale destinate protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor 

adulte cu handicap 
 
Servicii sociale rezidenţiale: 
(1)  pentru centrul de recuperare si reabilitare persoane  cu handicap (CRRPH)  din 

cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, parte integrantă a 
prezentei hotărâri: 

 
- centrul de recuperare şi reabilitare a persoanelor cu handicap nr. 1        50.854 lei 
- centrul de recuperare şi reabilitare a persoanelor cu handicap nr. 2        24.423 lei 

 
(2) pentru centrul de pregătire pentru o viaţă independentă (CPVI) din cadrul 

Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, parte integrantă a prezentei 
hotărâri: 

 
- centrul de pregătire pentru o viaţă independentă „Elena” Tg. Bujor            43.954 lei 
- centrul de pregătire pentru o viaţă independentă „Dragoş” Galaţi              41.250 lei                       
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 (3) pentru locuinţe protejate (LP) din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi, parte integrantă a prezentei hotărâri:   

   
- locuinţa protejată nr. 1 „Cătălina”                                                                56.343 lei 

                           
Servicii sociale alternative (de zi): 
pentru centrele de zi (CZ) din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Galaţi, conform anexei nr. 9 parte integrantă a prezentei hotărâri: 
 

- centrul de zi pentru integrare socio-profesională a persoanelor 
adulte cu handicap                                                                                                  13.089 lei 
- centrul de zi pentru persoane adulte cu handicap de tip Alzheimer        13.089 lei 

- - centrul de zi pentru persoane adulte cu handicap „Pentru voi”               13.089 lei 
- centrul de zi pentru persoane adulte cu handicap „Luceafărul”              13.089 lei 

 
3. Servicii sociale rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice: 
 

- cămin vârstnici „Sfântul Nicolae” Tg. Bujor                                                                                       16.926 lei      
 
4. Servicii sociale rezidenţiale destinate persoanelor adulte (care nu au 

structura în Hotărârea Guvernului nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de 
cost pentru serviciile sociale): 

pentru persoanele adulte din centre, parte integrantă a prezentei hotărâri: 
 

- centrul de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de persoane 
adulte  77.056 lei 
- centrul de recuperare a victimelor violenţei domestice „Şansa” Tg. 
Bujor     7.391 lei 

 
 
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economie şi Finanţe din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi şi Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi. 

 

 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa 
 

 
 

Contrasemnează pentru legalitate: 

          Secretarul Judeţului, 
      Paul Puşcaş 
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1. Serviciile sociale destinate protecţiei şi promovării drepturilor copilului 

 
(1) Costul mediu/an/beneficiar pentru serviciile destinate copiilor plasaţi la asistenţi 
maternali din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi  

 
 

Asistenţă maternală Total cheltuieli Număr mediu copii/an 
Cost 

mediu/an/beneficiar 
realizat 

Copii  la asistenţi 
maternali cu un copil în 

plasament 
913.067 23 39.699 

Copii  la asistenţi 
maternali  cu 2 copii în 

plasament 
11.032.477 536 20.583 

Copii  la asistenţi 
maternali cu 3 şi 4 copii în 

plasament 
449.629 33 13.625 

  

 
(2) Costul mediu/an/beneficiar pentru serviciile destinate copiilor cu dizabilităţi plasaţi la 
asistenţi maternali din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Galaţi 

 
 

Asistenţă maternală Total cheltuieli Număr mediu copii/an 
Cost 

mediu/an/beneficiar 
realizat 

Copii la asistenţi 
maternali cu un copil în 

plasament 
1.366.957 46 29.716 

Copii la asistenţi 
maternali cu 2 sau mai 
mulţi copii în plasament 

1.084.132 62 17.486 

 
 

(3) Costul mediu/an/beneficiar pentru serviciile copiilor cu HIV/SIDA plasaţi la asistenţi 
maternali din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

 
 

Asistenţă maternală Total cheltuieli Număr mediu copii/an 
Cost mediu/an/beneficiar 

realizat 

Copii la asistenţi 
maternali cu un copil 

în plasament 
30.565 1 30.565 

 
(4) Costul mediu/an/beneficiar pentru serviciile de tip rezidenţial destinate copiilor fără 
dizabilităţi din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

 
 

Servicii rezidenţiale Total cheltuieli Număr mediu copii/an 
Cost mediu/an/beneficiar 

realizat 

Copii plasaţi în centre 
de plasament 

2.285.910 87 26.275 

Copii plasaţi în 
apartamente 

2.114.071 67 31.553 
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(5) Costul mediu/an/beneficiar pentru serviciile de tip rezidenţial destinate copiilor cu 
dizabilităţi din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

 
 

Servicii 
rezidenţiale 

Total cheltuieli Număr mediu copii/an 
Cost mediu/an/beneficiar 

realizat 

Copii plasaţi în 
centre de 
plasament 

6.883.711 180 38.243 

Copii plasaţi în 
apartamente 

445.893 16 27.868 

 
 
(6) Costul mediu/an/beneficiar pentru centrele de primire în regim de urgenţă din cadrul 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
 
 

Servicii rezidenţiale Total cheltuieli Număr mediu copii/an 
Cost 

mediu/an/beneficiar 
realizat 

Centre de primire în 
regim de urgenţă 

1.248.226 34 36.713 

 
(7) Costul mediu/an/beneficiar pentru centrele maternale din cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

 
 

Servicii rezidenţiale Total cheltuieli Număr mediu copii/an 
Cost mediu/an/beneficiar 

realizat 

Centrul maternal    

Mamă cu un copil 317.560 10 31.756 

Gravidă (nu este 
structură în HG nr. 

23/2010) 
29.462 1 29.462 

Modul regim 
urgenţă 0-2 ani 

206.234 7 29.462 

 
 
(8) Costul mediu/an/beneficiar pentru copilul cu dizabilităţi (care nu au structură în 
Hotărârea Guvernului nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile 
sociale) 

 
 

 Total cheltuieli Număr mediu copii/an 
Cost mediu/an/beneficiar 

realizat 

Centre de zi 
Iovan Iorgovan 

238.019 9 26.447 

Centrul de zi 
Tecuci 

196.817 14 14.058 

 
 

2. Servicii sociale destinate protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor 
adulte cu handicap 

 
Servicii sociale rezidenţiale: 
 
 



HOTĂRÂREA Nr. 55 din 29 mai 2015  
Pag. nr. 6 

 

(1) Costul mediu/an/beneficiar pentru centrul de recuperare şi reabilitare persoane  cu 
handicap (CRRPH) din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

 

 Total cheltuieli Număr mediu copii/an 
Cost 

mediu/an/beneficiar 
realizat 

Centrul de recuperare şi 
reabilitare a persoanelor  

cu handicap nr. 1 
1.830.755 36 50.854 

Centrul de recuperare şi 
reabilitare a persoanelor  

cu handicap nr. 2 
586.152 24 24.423 

 
 

(2) Costul mediu/an/beneficiar pentru centrul de pregătire pentru o viaţă independentă 
(CPVI) din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

 

 

 Total cheltuieli Număr mediu copii/an 
Cost mediu/an/beneficiar 

realizat 

Centrul de pregătire 
pentru o viaţă 
independentă 

„Elena” Tg. Bujor 

659.313 15 43.954 

Centrul de pregătire 
pentru o viaţă 
independentă 

„Dragoş” Galaţi 

577.503 14 41.250 

 
 

(3) Costul mediu/an/beneficiar pentru locuinte protejate (LP) din cadrul Direcţiei de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

 

 

 Total cheltuieli Număr mediu copii/an 
Cost mediu/an/beneficiar 

realizat 

Locuinţa Protejată 
nr. 1 „Cătălina” 

507.083 9 56.343 

 
 

         Servicii sociale alternative (de zi): 
 
Costul mediu/an/beneficiar pentru centrele de zi (CZ) din cadrul Direcţiei de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

 
 Total cheltuieli Număr mediu copii/an 

Cost mediu/an/ 
beneficiar realizat 

Centrul de zi pentru integrare 
socio-profesională a persoanelor 

adulte cu handicap 
510.471 39 13.089 

Centrul de zi pentru persoane 
adulte cu handicap de tip 

Alzheimer 
732.984 56 13.089 

Centrul de zi pentru persoane 
adulte cu handicap „Pentru voi” 

1.937.172 148 13.089 

Centrul de zi pentru persoane 
adulte cu handicap  „Luceafărul” 

301.047 23 13.089 
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3. Servicii sociale rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice: 

 
Costul mediu/an/beneficiar pentru serviciile sociale rezidenţiale destinate persoanelor 
vârstnice din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

 

 

 Total cheltuieli Număr mediu copii/an 
Cost mediu/an/beneficiar 

realizat 

Cămin vârstnici 
„Sfântul Nicolae” 

Tg. Bujor 
203.112 12 16.926 

 
 

4. Servicii sociale rezidenţiale destinate persoanelor adulte: 

 
 
Costul mediu/an/beneficiar pentru persoanele adulte din centre (care nu au structură în 
Hotărârea Guvernului nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile 
sociale) 

 
 

 Total cheltuieli Număr mediu copii/an 
Cost mediu/an/beneficiar 

realizat 

Centrul de asistenţă şi 
protecţie a victimelor 
traficului de persoane 

adulte 

154.112 2 77.056 

Centrul de recuperare 
a victimelor violentei 

domestice „Şansa” Tg. 
Bujor 

66.523 9 7.391 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 56    

 din 29 mai 2015 
 
 

privind: desemnarea Camerei Agricole a judeţului Galaţi ca entitate responsabilă de 
aplicarea prevederilor alineatului (2) al articolului 4 din Legea nr. 145/2014 pentru 
stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3.635/20.05.2015 
 Consiliul Judeţului Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de 
specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi; 
 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 3 şi 5 ale 
Consiliului Judeţului Galaţi; 
 Având în vedere adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 
187.749/10.04.2015, înregistrată la Camera Agricolă a Judeţului Galaţi sub nr. 
220/29.04.2015; 

Având în vedere adresa Camerei Agricole a Judeţului Galaţi nr. 247/07.05.2015, 
înregistrată la Consiliul Judeţului Galaţi sub nr. 3.635/07.05.2015; 
 Având în vedere prevederile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea 
unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. (1) Se aprobă desemnarea Camerei Agricole a judeţului Galaţi – instituţie 
publică în subordinea Consiliului Judeţului Galaţi – ca entitate responsabilă de aplicarea 
prevederilor alineatului (2) al articolului 4 din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor 
măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, pentru autorităţile 
administraţiei publice locale din judeţul Galaţi la care nu s-a înregistrat nicio structură 
asociativă profesională/patronală/sindicală din agricultură. 
 (2) Până la înregistrarea structurilor asociative profesionale/patronale/sindicale din 
agricultură la autorităţile administraţiei publice locale din judeţul Galaţi, Camera Agricolă a 
judeţului Galaţi va asigura îndeplinirea atribuţiei prevăzute la alineatul (1) prin repartizarea, 
pe unităţi administrativ-teritoriale, a personalului existent. 
 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică: Serviciului licitaţii, monitorizare a serviciilor 
comunitare de utilitate publică şi Unitate Implementare Proiecte din aparatul de 
specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi, Camerei Agricole a judeţului Galaţi, Direcţiei 
pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală a judeţului Galaţi, precum şi consiliilor locale 
interesate. 
 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa 
    

 
Contrasemnează pentru legalitate: 
           Secretarul Judeţului,  
                 Puşcaş Paul 
 



 

 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 57 

din 29 mai 2015 
 

privind: plata, din bugetul local al Consiliului Judeţului Galaţi, a contribuţiei de 
membru al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, pentru anul 2015  

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 931/28.04.2015  

Consiliul Judeţului Galaţi; 
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;  
Având în vedere adresa nr. 931/19.01.2015 prin care Uniunea Naţională a Consiliilor 

Judeţene din România (U.N.C.J.R.) aduce la cunoştinţa Consiliului Judeţului Galaţi 
cuantumul cotizaţiei pentru anul 2015; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţului Galaţi nr. 290/15.12.1999 privind 
aderarea Consiliului Judeţului Galaţi la Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din 
România, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere Hotărârea nr. 4 din 13.02.2009 a Adunării Generale a U.N.C.J.R. 
privind stabilirea cotizaţiei anuale a membrilor U.N.C.J.R.; 

Având în vedere Hotărârea nr. 4 din 04.06.2010 a Adunării Generale a U.N.C.J.R. 
privind majorarea cotizaţiei anuale a membrilor U.N.C.J.R.; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate 
al Consiliului Judeţului Galaţi;  

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 de buget – finanţe, 
strategii, studii şi prognoză economico – socială şi al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru 
promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, judeţeană, regională şi 
europeană; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin.(6) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215 /2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă plata, din bugetul local al Consiliului Judeţului Galaţi, a contribuţiei de 
membru al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, pentru anul 2015, în 
valoare de 99.067,82 lei. 

 
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei Economie şi Finanţe şi Direcţiei de 

Dezvoltare Regională din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi. 
 
  

P R E Ş E D I N T E, 
 

Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa 
 

 
 

Contrasemnează pentru legalitate: 

          Secretarul Judeţului, 
      Paul Puşcaş 



 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 58      

 din 29 mai 2015 
 

privind: transformarea unor posturi din statul de funcţii al aparatului de specialitate 
al Consiliului Judeţului Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 4.004/20.05.2015 

Consiliul Judeţului Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor şi al Serviciului de 
management a resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi;  
 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale 
Consiliului Judeţului Galaţi; 
 Având în vedere prevederile art. 63, 64 alin. (2), art. 107 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 
188/1999, privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 125 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 
pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se transformă, în vederea promovării, următoarele posturi din statul de funcţii 
al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi: 
- postul de consilier, clasa I, grad principal din cadrul Direcţiei de Dezvoltare Regională 
(Compartimentul programe), care devine post de consilier, clasa I, grad superior în cadrul 
aceleiaşi structuri; 
- 2 posturi de consilier, clasa I, grad principal din cadrul Serviciului licitaţii, monitorizare a 
serviciilor comunitare de utilitate publică şi implementare proiecte, care devin posturi de 
consilier, clasa I, grad superior în cadrul aceleiaşi structuri; 
- postul de consilier, clasa I, grad principal din cadrul Direcţiei Arhitect Şef (Serviciul 
investiţii şi urmăriri contracte), care devine post de consilier, clasa I, grad superior în 
cadrul aceleiaşi structuri; 
- postul de consilier, clasa I, grad principal din cadrul Compartimentului tehnică 
administrativă şi Monitor Oficial, care devine post de consilier, clasa I, grad superior în 
cadrul aceleiaşi structuri. 
  
 Art.2.  Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei economie şi finaţe şi Serviciului de 
management al resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă, şi asigurarea calităţii, 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi. 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa 

 
Contrasemnează pentru legalitate: 

          Secretarul Judeţului, 
      Paul Puşcaş 

 



 

 

 

  
 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 59 

din 29 mai 2015 
 

privind: aprobarea închirierii, în condiţiile legii, a spaţiilor aflate în domeniul public 
al Judeţului Galaţi şi administrarea  Şcolii speciale Constantin Pufan Galaţi şi a 
Liceului tehnologic Simion Mehedinţi Galaţi, precum şi încasarea unei cote-părţi de 
50% din veniturile realizate din închirierea acestora 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3.251, 3.274/20.05.2015 

 
Consiliul Judeţului Galaţi; 

 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate al 
Consiliului Judeţului Galaţi; 

Având în vedere adresa nr. 1537/22.04.2015 a Şcolii Speciale Constantin Pufan 
Galaţi înregistrată la Consiliul Judeţului Galaţi cu nr. 3251/22.04.2015; 

Având în vedere adresa nr. 247/22.04.2015 a Liceului Tehnologic Simion 
Mehedinţi Galaţi, înregistrată la Consiliul Judeţului Galaţi cu nr. 3274/05.05.2015; 

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 4 ale 
Consiliului Judeţului Galaţi; 

Având în vedere prevederile art. 14 alin. (1), (2) din Legea nr. 213/1998 privind 
bunurile proprietate publică cu modificările şi completările ulterioare;  

Având în vedere prevederile art. 16 alin. (1), (2) din Legea nr. 213/1998 privind 
bunurile proprietate publică cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,   

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă  închirierea, în condiţiile legii, a spaţiilor aflate în domeniul public 
al Judeţului Galaţi şi administrarea Şcolii speciale Constantin Pufan Galaţi, şi a Liceului 
Tehnologic „Simion Mehedinţi”. Activitatea se va desfăşura în afara programului şcolar. 

 
Art.2. Se aprobă încasarea de către şcoala specială Constantin Pufan şi Liceul 

Tehnologic Simion Mehedinţi a unei cote-părţi de 50% din veniturile realizate din 
închirierea spaţiilor. 

 
Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei Economie şi Finanţe din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi, Şcolii Speciale Constantin Pufan 
şi Liceului Tehnologic „Simion Mehedinţi” Galaţi. 

 
P R E Ş E D I N T E, 

 

Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa 

 
 

Contrasemnează pentru legalitate: 

          Secretarul Judeţului, 
      Paul Puşcaş 

 



  

 
 

HOTĂRÂREA NR. 61     
 din 29 mai 2015 

 

privind: eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public 
judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport 
SC AMARILIA RA SRL, pe traseul Galaţi – Folteşti (S.P.F. - Poliţia de Frontieră) 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3.674/20.05.2015 

Consiliul Judeţului Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului 
Judeţului Galaţi; 
 Având în vedere avizul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Judeţului Galaţi  - 
buget-finanţe, strategii, studii şi prognoză economico – socială, al Comisiei de specialitate 
nr. 3 a Consiliului Judeţului Galaţi pentru dezvoltare urbană şi rurală, agricultură, 
conservarea şi protecţia mediului şi de servicii publice a şi cel al Comisiei de specialitate 
nr. 5 a Consiliului Judeţului Galaţi - juridică, pentru administraţie publică locală, de 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională; 
 Având în vedere prevederile art. 17 alin. (1) lit. p) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor 
de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 4 lit. h) şi art. 31 alin. (1^1) din Ordinul nr. 
353/2007 al Ministrului Internelor şi Reformei Administrative pentru aprobarea Normelor de 
aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) şi alin. (5) lit. a) pct. 13 din Legea 
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1. Se aprobă eliberarea licenţei de traseu, pe perioada de 1 an, pentru servicii 
de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru 
operatorul de transport  SC AMARILIA RA SRL, pe traseul Galaţi – Folteşti (S.P.F. - Poliţia 
de Frontieră). 

 
Art. 2. Prezenta hotărâre se va comunica Autorităţii Rutiere Române - Agenţia 

Galaţi, Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier – Inspectoratul 
Teritorial nr. 3, Inspectoratului Judeţean de Poliţie Galaţi şi Direcţiei Arhitect Şef din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi. 

 
P R E Ş E D I N T E, 

 

Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa 
 

 
Contrasemnează pentru legalitate: 

          Secretarul Judeţului, 
      Paul Puşcaş 

 

 



  

 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 62    
 din 29 mai 2015 

 

privind: eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean 
de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC GOLEANU 
TOUR SRL, pe traseul Galaţi (Bariera Traian) – Oancea (S.P.F. - Poliţia de Frontieră) 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3.806/20.05.2015 

Consiliul Judeţului Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţului 
Galaţi; 
 Având în vedere avizul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Judeţului Galaţi  - 
buget-finanţe, strategii, studii şi prognoză economico – socială, al Comisiei de specialitate nr. 
3 a Consiliului Judeţului Galaţi pentru dezvoltare urbană şi rurală, agricultură, conservarea şi 
protecţia mediului şi de servicii publice a şi cel al Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului 
Judeţului Galaţi - juridică, pentru administraţie publică locală, de respectarea drepturilor şi 
libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională; 
 Având în vedere prevederile art. 17 alin. (1) lit. p) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor 
de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 4 lit. h) şi art. 31 alin. (1^1) din Ordinul nr. 353/2007 al 
Ministrului Internelor şi Reformei Administrative pentru aprobarea Normelor de aplicare a 
Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) şi alin. (5) lit. a) pct. 13 din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1.  Se aprobă eliberarea licenţei de traseu, pe perioada de 1 an, pentru servicii de 
transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de 
transport SC GOLEANU TOUR SRL, pe traseul Galaţi – Oancea (S.P.F. - Poliţia de 
Frontieră). 

 
Art. 2. Prezenta hotărâre se va comunica Autorităţii Rutiere Române - Agenţia Galaţi, 

Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier – Inspectoratul Teritorial nr. 3, 
Inspectoratului Judeţean de Poliţie Galaţi şi Direcţiei Arhitect Şef din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi. 

 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa 
 

 
Contrasemnează pentru legalitate: 

          Secretarul Judeţului, 
      Paul Puşcaş 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 63    
din 29 mai 2015 

 

privind: validarea desemnării nominale a unor membri ai Autorităţii Teritoriale de 
Ordine Publică Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele  Consiliului Judeţului Galaţi, Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 4.157/27.05.2015 

 

Consiliul Judeţului Galaţi; 
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de 
specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi; 
 Având în vedere avizul Comisiei de specialitate nr. 5 - juridică, pentru administraţie 
publică locală, de respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare 
interinstituţională a Consiliului Judeţului Galaţi; 

Având în vedere Legea nr. 107/2015 pentru modificarea şi completarea art. 17 din 
Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române; 
 Având în vedere prevederile art. 7 şi ale art. 9 din anexa I la Hotărârea Guvernului nr. 
787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii 
Teritoriale de Ordine Publică; 
 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se validează desemnarea nominală a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine 
Publică Galaţi, după cum urmează: 
 

- Domnul DĂNUŢ VASILICĂ - membru, inspector şef, Inspectoratul de Jandarmi 
Judeţean Galaţi; 

- Domnul PAŢANGHEL MARIN - membru, inspector şef, Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă „General Eremia Grigorescu” al Judeţului Galaţi; 

- Domnul MANOLIU MIHAI - membru, Poliţia Locală Galaţi. 
 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică: Direcţiei Economie şi Finanţe din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi, Inspectoratului de Poliţie al Judeţului 
Galaţi, Corpului Naţional al Poliţiştilor, Instituţiei Prefectului Judeţului Galaţi, Inspectoratului 
de Jandarmi Judeţean Galaţi, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „General Eremia 
Grigorescu” al Judeţului Galaţi, Poliţiei Locale Galaţi, Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică 
Galaţi şi membrilor acesteia. 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa 
 

 
Contrasemnează pentru legalitate: 

          Secretarul Judeţului, 
      Paul Puşcaş 

 
 


