
Proiecte derulate de catre DGASPC ca aplicant principal sau ca partener in perioada 2004-2008 
 

Nr. 
Crt. 

Titlu proiect Aplicant/Partener Program 
de 
finantare 

Buget total 
Grant 
Cofinantare 

Descrierea 
proiectului 

Stadiul 
proiectului 

1. Noua noastra 
casa 

aplicant 
DGASPC 
Galati 

Phare 2001 
“Children first-
2” 

296821 euro 
din care 
cofinanatare 
CJG 61955 
euro 

Inchiderea 
CP  
“Veronica 
Micle” si 
cumpararea 
a 4 
apartamente 

Implementarea 
proiectului s-a 
incheiat in 
anul 2005, 
apartamentele 
nou infiintate 
fiind preluate 
de catre 
DGASPC 

2. O casa pentru 
fiecare 

aplicant 
DGASPC 
Galati 

Phare 2001 
“Children first-
2” 

237950 euro 
din care 
cofinantare 
CJG 32218 
euro 

Inchidere 
CP “Unirea” 
si 
cumpararea 
a 4 
apartamente 

Implementarea 
proiectului s-a 
incheiat in 
anul 2005, 
apartamentele 
nou infiintate 
fiind preluate 
de catre 
DGASPC 

3. Centrul social 
comunitar 
pentru mama 
şi copilul 
abuzat 

Aplicant CJG, 
parteneri 
DGASPC 
Galati si 
Fundatia 
“Familia” 

Phare 
Coeziune 
Economica si 
Sociala 

143.000 euro 
din care 
cofinantare 
CJG 17.000 
euro 

Crearea 
unui centru 
social 
comunitar 
cu 20 locuri, 
care să ofere 
servicii 
specializate 
pentru 
mama şi 
copilul – 
victime ale 
abuzului 
familial.  
 

 Implementarea 
proiectului s-a 
incheiat in 2005. 
Contractul de 
finantare nu 
mentioneaza clar 
cine preia 
serviciul, dar se 
mentionează 
continuarea 
activitatilor in 
parteneriat. 
Serviciul s-a 
infiintat in spatiul 
apartinand 
Fundatiei. 
Contrib. 
DGASPC – 
sustinerea 
activitatii de 
prevenire a 
abuzului prin 
oferirea de 
servicii 
specializate de 
preventie: actiuni 
de mediatizare, 
informare, 
consiliere şi 



distribuire 
materiale 
informative. 
 

4. Centrul de 
reabilitare şi 
reintegrare 
socială a 
copilului 
delincvent 

DGASPC 
Galati si 
Fundatia 
“Familia 

Phare 
Coeziune 
Economica si 
Sociala 

125.000 euro 
din care 
cofinantare 
CJG 15.000 
euro 

Reintegrarea 
socială a 
unui număr 
de 75 copii 
delincvenţi 
pe perioada 
proiectului 

Implementarea 
proiectului s-a 
incheiat in 2005. 
Contractul de 
finantare nu 
mentioneaza clar 
cine preia 
serviciul, dar se 
mentionează 
continuarea 
activitatilor in 
parteneriat. 
Serviciul s-a 
infiintat in spatiul 
apartinand 
Fundatiei. 
Contrib. 
DGASPC – 
sustinerea 
activitatii de 
prevenire a 
abuzului prin 
oferirea de 
servicii 
specializate de 
preventie: actiuni 
de mediatizare, 
informare, 
consiliere şi 
distribuire 
materiale 
informative. 

5. Centrul 
Comunitar de 
Informare si 
Consiliere 

DGASPC 
Galati 

BIRD 1.520.413.972 
lei din care 
cofinantare 
CJG 
168.934.886 lei 
HCJ 
306/26.04.2006 

Creşterea 
accesului la 
informaţii 
asupra 
situaţiilor de 
risc, precum şi 
a asupra 
drepturilor 
sociale ale 
persoanei, într-
un an de zile a 
persoanelor 
din judeţul 
Galaţi, cu 
focalizare pe 
populaţia din 
mediul rural. 

Finantarea s-a 
incheiat in anul 
2005 centrul 
fiind preluat de 
catre DGASPC 
Galati in cadrul 
Serviciului 
Monitorizare 
Consultanta 
Programe si 
Scriere Proiecte 

6. Centru de 
gazduire 

DGASPC 
Galati 

Phare 2004- 
2006 

154.030 euro 
din care 

pregatirea 
reintegrarii 
socio-

Implementarea 
proiectului s-a 
incheiat pe data 



temporara a 
tinerilor 

cofinaantare 
30906 euro  
HCJ 
467/29.05.07 

profesionale a 
tinerilor care 
parasesc 
centrele de 
plasament, 
pentru a depasi 
situatiile 
dificile 
generate de 
parasirea 
mediului 
protejat. 
 

de 22.07.2008 
centrul urmand sa 
fie preluat de 
catre DGASPC in 
cadrul Serv. 
Rezidential adulti 

7. Centru 
transfrontalier 
de training a 
asistentilor 
personali 

DGASPC 
Galati si 
“Today” 
Folks 
Association 
Cahul 
Republica 
Moldova 

Phare CBC 
2004/Tacis 
CBC AP 2004 
– 
Neighbourhood 
Project Facility 
component 

152.778 euro 
din care 
cofinantare 
15278 euro 
HCJ 
467/29.05.07 

crearea unor 
servicii sociale 
noi pentru 
persoane 
incadrate intr-
un grad de 
handicap, 
caracterizate 
printr-o 
cooperare mai 
intensa intre 
prestatori de 
servicii in 
domeniu, 
romani si 
moldoveni 

Proiectul se afla 
in implementare 

8. Impreuna pentru 
prevenirea 
dezastrelor 

Crucea Rosie, 
Agentia pt 
Cooperare 
Transfrontaliera 
Republica 
Moldova 
Speranta 
Danubiana Galati 
si  DGASPC 
Galati 

Phare   CBC 2006 57550 euro din 
care 5515 euro 
cofinantare 
asigurata de catre 
DGASPC Galati 

Cresterea 
capacitatii de 
raspuns a 
populatie in 
situatii de 
calamitate 
printr-o 
abordare 
transfrontaliera 
integrata 

Proiectul se afla 
in implementare 

9. Adapost de zi si 
de noapte pentru 
copiii strazii 

DGASPC Galati Danca de 
Dezvoltare a 
Consiliului 
Europei prin 
ANPDC 

333424 euro din 
care 52500 euro 
cofinanatare CJG 

Construirea 
unui adapost 
pentru 15 copii 
ai strazii 

Proiectul va fi 
implementat in 
perioada 2009 – 
2010 

10. Centrul de 
consiliere 

DGASPC Galati Phare CBC 2006 88210 euro din 
care 13210 
cofinantare CJG 

Crearea unui 
centru pentru 
consilierea 
persoanelor 
infectate cu 
HIV 

Proiectul se afla 
pe lista de 
rezerva a 
comitetului de 
evaluare pana la 
data de 
30.11.2009 



11. Impreuna 
impotriva 
traficului de 
persoane 

DGASPC Galati 
si Asociatia 
Speranta 
Danubiana si 
Agentia pt 
Cooperare 
Transfrontaliera 
Republica 
Moldova 

Phare CBC  2006 55000 euro din 
care cofinanatare 
10% 

Prevenirea si 
combaretea 
traficului de 
persoane 

Proiectul se afla 
pe lista de 
rezerva a 
comitetului de 
evaluare pana la 
data de 
30.11.2009 

13. Comunitate si 
familie 

DGASPC Galati PIN 2 - ANPDC 18000 RON din 
care 1800 RON 
cofinantare  CJG 

Cursuri de 
formare 
“Lucrator 
social” pentru 
salariatii din 
cadrul 
Consiliilor 
Comunitare  
Consultative 

Proiectul este 
depus la sediul  
ANPDC  in 
vederea obtinerii 
finantarii 

14. Mai buni pentru 
copiii nostri 

DGASPC Galati PIN 4 - ANPDC 870000 RON din 
care 87000 RON 
cofinantare CJG 

Cursuri de 
formare pentru 
personalul din 
cadrul 
centrelor de 
palasament si a 
centrelor de zi 
(asistenta 
sociala si 
psihologie) 

Proiectul este 
depus la sediul  
ANPDC  in 
vederea obtinerii 
finantarii 

 
 
 
 
          


