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RAPORT DE ACTIVITATE
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi
Anul 2015
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi este instituţie publică,cu
personalitate juridică, înfiinţată în subordinea Consiliului Judeţului Galaţi. Realizează la nivel
judeţean măsurile de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor
singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap precum şi a oricăror persoane aflate în
nevoie. Asigură promovarea respectării drepturilor copiilor şi susţine reforma în domeniul prevenirii
separării copilului de părinţi şi al protecţiei speciale a copilului separat temporar sau definitiv de
părinţi.
DGASPC Galaţi s-a înfiinţat prin hotărârea nr. 107/20.12.2004 a Consiliului Judeţului Galaţi,
prin reorganizarea Direcţiei Judeţene pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Direcţiei de Asistenţă
Socială, conform prevederilor Legii nr. 272/2004 şi H.G. nr. 1434/2004.
DGASPC îndeplineşte următoarele funcţii:
1. de strategie asigură elaborarea strategiei de asistenţă socială, a planului de asistenţă socială
pentru prevenirea şi combaterea marginalizării, precum şi a programelor de acţiune antisărăcie ;
2. de coordonare a activităţilor de asistenţă socială şi protectie a copilului;
3. de administrare a fondurilor pe care le are la dispoziţie;
4. de colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi instituţiilor care au
responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă socială,
precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu;
5. de execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare pentru
implementarea strategiilor cu privire la actiunile antisărăcie, prevenirea şi combaterea
marginalizării sociale, precum şi pentru soluţionarea urgenţelor sociale individuale si colective la
nivelul judeţului;
6. de reprezentare a Consiliului Judeţului pe plan intern şi extern în domeniul asistenţei sociale şi
protecţiei copilului.
In calitate de serviciu public de asistenţă socială de interes judeţean, Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului are responsabilitatea acordării, dezvoltării şi diversificării
serviciilor sociale specializate, in funcţie de nevoile sociale identificate, cu scopul prioritar de a
mentine funcţionalitatea socială a persoanei, urmărind reinserţia in mediul propriu de viaţa, familial
şi comunitar.
DOMENIUL PROTECTIA SI PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUI
In vederea asigurarii protectiei si promovarii drepturilor copilului, in anul 2015, DGASPC
Galati a desfasurat activitati de prevenire a situatiilor de risc pentru copil si familia sa si a acordat
servicii sociale pentru combaterea excluziunii sociale si cresterea calitatii vietii.
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Activitati de informare si prevenire
1. Au fost organizate 5 actiuni de promovare a drepturilor copilului si de prevenire a violentei
in familie si la scoala in 4 unitati scolare la care au participat 138 copii;
2. Au fost organizate intalniri cu reprezentantii autoritatilor administratiei publice din judetul
Galati, cu atributii in asistenta sociala, in vederea transmiterii informatiilor actualizate
privind instrumentarea cazurilor copiilor si familiilor aflate in situatii de risc din comunitate.
Au participat 70 persoane din 50 din serviciile publice de asistenta sociala sau
compartimente cu atributii de asistenta sociala din cadrul primariilor.

Activitati de evaluare initiala a sesizarilor privind incalcarea drepturilor copilului





au fost instrumentate in medie 990 sesizari privind incalcarea drepturilor copiilor;
au fost instrumentate 238 cazuri de copii aflati in risc de abandon in unitati sanitare;
au fost verificate 707 sesizari noi de abuz/neglijare asupra copiilor;
au fost efectuate 973 anchete sociale şi rapoarte de vizită au fost efectuate in scopul
clarificarii situatiei copiilor cu risc de abandon sau abuz;

Situatie comparativa a sesizarilor privind incalcarea drepturilor copilului

Sesizari

Anul 2014
666

Anul 2015
707

Evaluarea initiala este completata de activitatea Centrului de asistenta si sprijin pentru femeia
gravida, planning si prevenire abandon si a Centrului de consiliere si sprijin pentru parinti si consta
in :
 asigurarea legaturii permanente cu unitatile sanitare pentru a preveni abandonul copiilor, in
anul 2015, indentificandu-se 4 copii abandonati in unitatile sanitare din judetul Galati;
 consilierea si sprijinul acordat mamelor care prezinta risc de abandon al copiilor,
instrumentandu-se 163 sesizari privind mame minore;
 au fost efectuate 193 deplasari la unitati sanitare pentru a clarifica situatia copiilor;
 au fost consiliate 177 persoane in vederea prevenirii unei sarcini nedorite
 590 persoane au beneficiat de servicii de consiliere pentru a rezolva diverse probleme in
legatura cu minorii.
Servicii sociale acordate copiilor si familiilor acestora
1. Protecţia copilului aflat în plasament la asistentul maternal profesionist
Serviciul asistenta maternala are ca scop oferirea unui cadru stabil si securizat in familii de
asistenti maternali pentru copiii lipsiti, temporar sau definitiv, de octrotirea parintilor sai, pana la
gasirea unei solutii definitive de tip familial - reintegrarea in familia naturala sau adoptie interna.

Referitor la activitatea asistentilor maternali profesinisti
Incepand cu anul 2015, asistentii maternali profesionisti primesc alocatii de plasament prin
intermediul AJPIS Galati in baza Ordonanatei 65/2014. Serviciul de Asistenta Maternala din cadrul
DGASPC Galati monitorizeaza activitatea asistentilor maternali si cheltuirea alocatiei de plasament
in beneficiul copiilor. In acest sens, au fost intocmite 2645 rapoarte trimestriale pentru fiecare
beneficiar.
In cursul anului 2015 a fost demarat procesul de recrutare, evaluare si atestare a noilor
asistenti maternali profesionisti. Astfel, au fost depuse 53 solicitari de a deveni asistent maternal
profesionist din care 45 persoane au parcurs procesul de evaluare. Din acestia, 28 persoane au
obtinut atestatul de asistent maternal iar 25 persoane au parcurs cursurile de formare si alte 3
persoane avand cursul deja absolvit.
Referitor la asistentii maternali profesionisti, au fost instrumentate urmatoarele:
 Au fost acordate 28 atestate noi de asistenti maternali profesionisti;
 Au fost reinnoite 93 atestate ale asistentilor maternali profesionisti;
 Au fost retrase 23 atestate ale asistentilor maternali profesionisti;
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Referitor la copiii aflati in plasament la asistenti maternali profesinisti

Situatia asistentilor maternali profesionisti si a copiilor aflati in plasament la acestia se prezinta
astfel :
Tipuri de caz

Anul 2014

Anul 2015

Asistenti maternali atestati

369

372

Asistenti maternali cu copii in plasament

367

368

Din care: cu un copil in plasament

65

81

cu doi copii in plasament

290

270

cu trei copii in plasament

12

17

Asistenti maternali care ocrotesc copii cu handicap

93

97

Total copii aflati in plasament la asistent maternal
profesionist

681

672

In activitatea de monitorizare a masurii de protectie – plasament la AMP- sunt evidetiate:
 Instituirea masurii de plasament la AMP – 66 cazuri;
 Incetarea masurii de plasament la asistent maternal profesionist – 75 cazuri din
care: - reintegrare in familia naturala – 4 cazuri;
-adoptia interna – 16 cazuri;
- incetarea masurii de plasament ca urmare a majoratului – 21 cazuri;
- transfer in alte judete – 3 cazuri;
- mentinere in sistem prin plasament familial la rude/alet familii – 13 cazuri;
- mentinere in sistem prin plasament in centre de plasament – 13 cazuri.
Numarul scazut de reintegrari in familia naturala se datoreaza lipsei de resurse financiare la
nivelul primariilor pentru sustinerea familei naturale: bani de transport pentru mentinerea relatiei
cu copilul aflat in sistem si pentru imbunatatirea conditiilor de viata ale familiei naturale.
Situatia evolutiei intrarilor si iesirilor beneficiarilor din sistemul de asistenta maternala
Anul 2014

Anul 2015
Intrari in sistemul de protectie

76

66
Iesiri din sistemul de protectie

76

75

Treizeci si sapte copii aflati in plasament la asistentii maternali au fost in tabara scolara
„Galaciuc“ din judetul Vrancea, in perioada 13.07.2015-18.07.2015, insotiti de 2 asistenti sociali si
2 asistenti maternali profesionisti.
2. Protecţia copilului aflat în dificultate prin plasament în familie
La 31 decembrie 2015, sunt 403 copii aflati in plasament familial, din care 8 copii sunt plasati din
alte judete, astfel :
- 251 copii aflati in plasament la rude pana la gradul IV;
- 152 copii aflati in plasament la alte familii/persoane.
Situatia comparativa a copiilor aflati in plasament familial

Nr. copii aflati in plasament
familial

Anul 2014
420
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Anul 2015
403

Comparativ cu anul anterior, se constata o tendinta de scadere a numarului total de cazuri
de la 420 la 403 cazuri, avand in vedere faptul ca au fost inregistrate mai multe incetari a măsurilor
de protectie speciala prin reintegrari familiale, prin instituirea tutelei sau prin incetari datorate
atingerii varstei majoratului.
Activitatea de protectie a copilului aflat in plasament familial este evidentiata in:
- 1331 rapoarte de reevaluare trimestriale;
- 399 revizuire Plan individual de protectie;
- 473 rapoarte de vizita;
- 108 rapoarte de evaluare detaliata.
Intrari in sistemul de protectie de tip familial la rude/alte persoane– 11 cazuri
Iesiri din sistemul de protectie de tip familial la rude/alte persoane– 72 cazuri din care 18 cazuri
au fost reintegrate in familie si 54 cazuri au iesit din evidenta ca urmare a implinitii varstei
majoratului.
3 . Delincventa juvenila
In anul 2015, au fost inregistrate sesizari cu privire la copii care au savarsit fapte penale si nu
raspund penal. Aceste sesizari se refera la fapte antisociale savarsite de 64 copii, dintre care 51
copii au varsta intre 7-13 ani si 13 copii au peste 14 ani. In anul 2014, 94 copii au savarsit 126
fapte penale si nu raspund penal.
Comparativ cu anul 2014, numarul de copii care au savarsit fapte penale si nu raspund
penal a scazut . Existenta faptelor savarsite de minori, se explica prin aparitia unor disfunctii la
nivel familial, carente de afectivitate, efectele produse de criza economică cu urmări nefaste
asupra vieţii materiale şi spirituale ale copiilor si familiilor acestora, lipsa de supraveghere
permanentă de către părinţi, discontinuitatea în educaţie a minorilor de către şcoală.
Fapta comisa

Nr. fapte penale

furt
talharie
Vatamare corporala
prostitutie
Viol
Omor
Altele( violare domiciliu, profanare
morminte, distrugere, lovire )

53
11

Se observa ca ponderea majora in totalul faptelor comise de minori este detinuta de
infractiunea de furt, determinata de starea materiala precara a familiilor din care provin copiii,
precum nivelul scazut de educatie al acestora. Se mentine insa nevoia de creare a unui centru
specializat pentru copiii care savarsesc fapte penale dar nu rapund penal.
4. Protecţia copilului prin adoptie
Adoptia reprezinta finalitatea ideala in cazul copiilor lipsiti de ocrotirea parintilor naturali,
previne intitutionalizarea, prin adoptie respectandu-se un drept fundamental al copiilor si anume
acela de a creste intr-o familie.
Situatia statistica in anul 2015 privind activitatile referitoare la procedura de adoptie si postadoptie
a copilului:

Persoane/familii carora li s-a eliberat atestatul ca persoane/familie apta sa
adopte
Persoane/familii care au fost interesate de passi procedurii de atestare
Copii pentru care Tribunalul Galati a dispus deschiderea procedurii de adoptie
Copii pentru care Tribunalul Galati a dispus incredintarea in vederea adoptiei
Copii pentru care Tribunalul Galati a dispus incuviintarea adoptiei
Familii care au adoptat, beneficiare a perioadei de monitorizare postadoptie
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Anul 2015
33
62
57
16
28
60

Procedura adoptiei si implicit a potrivirii dintre parinte si copil pleaca de la nevoile copilului,
adoptia urmarind identificarea celei mai potrivite familii pentru copil, si nu gasirea copilului care sa
contituie un raspuns la problemele familiei.
Dupa obtinerea atestatului, familiei ii va putea fi incredintat un copil adoptabil , pentru care
instanta a admis deschiderea procedurii adoptiei interne.x
Situaţie comparativă cu anul anterior - dosare finalizate prin sentinţe civile definitive şi
irevocabile.
Nr.crt

1.
2.
3.
4.

Activitatea
Incuviinţări
IVA
DPA
Atestate eliberate

Anul 2014
21
23
111
32

Anul 2015
28
16
57
33

Astfel, in perioada 2014-2015 se constata o crestere a numarului de adoptii finalizate, o scadere
semnificativa in clarificarea situatiei juridice a copiilor prin deschiderea procedurii adoptiei interne,
in incredintarea acestora in vederea adoptiei precum si o constanta in numarul atestatelor in
vederea adoptiei eliberate.
5. Protectia copilului in structuri de tip rezidential
Serviciile de tip rezidential ofera acces copiilor si tinerilor aflati in situatie de risc social si lipsiti
temporar sau definitiv de ingrijirea parintilor, pe o perioada de timp determinata, la servicii de
protectie sociale, educationale, de recuperare/reabilitare, realizate prin activitati de gazduire,
asistenta medicala, ingrijire, educatie, socializare, consiliere/psihoterapie, precum si dezvoltarea
deprinderilor de viata independenta, integrare socio-profesionala, (re)integrare familiala. Aceste
servicii sunt acordate conform Planului individualizat de protectie al copilului si a Planului de
recuperare pentru copilul cu dizabilitati.
La 31 decembrie anul 2015, situatia copiilor/tinerilor cu masura de plasament in cadrul serviciilor
de tip rezidential era urmatoarea:


servicii apartinand organizatiilor nonguvernamentale – 20 copii/tineri plasati;



servicii aflate in subordinea DGASPC Galati – 312 copii/tineri plasati;



centre de zi aflate in subordinea DGASCPC Galati – 24 copii ocrotiti.
Distributia copiilor si tinerilor pe grupe de varsta
Grupe de varsta
0-1 an
1-2 ani
3-6 ani
7-9 ani
10-13 ani
14-17 ani
Peste 18 ani
Total

Ianuarie 2015
11
9
18
29
86
165
45
363

Decembrie 2015
1
9
11
24
90
139
38
312

Se observa ca in perioada 2014-2015, numarul copiilor institutionalizati in serviciile de tip
rezidential a scazut considerabil, cu toate ca, in perioada mentionata, s-au evidentiat efectele crizei
economice caracterizate printr-o rata mai mare a abandonului de copii. De asemenea, in aceeasi
perioada, numarul copiilor plasati in servicii apartinand ONG-urilor a fost in continua scadere,
cazurile fiind preluate aproape in exclusivitate de catre DGASPC.
Serviciile sociale de ingrijire de tip rezidential sunt oferite in urmatoarele structuri:
a. servicii de tip rezidential pentru copilul fara dizabilitati – total capacitate cazare 152 locuri:


1 centru plasament;



8 apartamente;
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b. servicii de tip rezidential pentru copilul cu dizabilitati – total capacitate cazare 194 locuri:


5 centre de plasament;



2 apartamente.

c. servicii de primire in regim de urgenta – total capacitate cazare 38 locuri:


1 centru de primire in regim de urgenta



1 adapost de zi si de noapte pentru copiii strazii care include si o componenta de zi
cu o capacitate de 15 locuri

Serviciu de tip rezidential

Numar servicii

Decembrie
2015

Intrari

Iesiri

Capacitate

Ianuarie
2015

Servicii de tip rezidential
copil fara dizabilitati

9

152

132

23

43

Centrul de plasament Negru
Voda

88

84

64

13

36

Casa Floare de colt

8

9

8

2

2

Casa Stefan

8

9

9

1

0

Casa Tudor

8

9

8

3

4

Casa Ciresarii

8

9

9

0

0

Casa Monica

8

8

9

1

0

Casa Andrei

8

8

8

0

0

Casa Ana

8

8

9

2

1

Casa Miruna

8

8

8

1

0

Servicii de tip rezidential
copil cu dizabilitati

7

171

152

25

44

Centrul de asistenta pentru
copilul cu cerinte educative
speciale Galati

59

48

49

14

13

Centrul de plasament nr. 3

40

39

34

4

8

Centrul de asistenta pentru
copilul cu cerinte educative
speciale Tecuci

20

19

15

1

5

Centrul de asistenta pentru
copilul cu deficiente
neuromotorii Tecuci

10

12

10

0

2

Centrul de reabilitare si
reintegrare sociala a
copilului Casa David Austin
Munteni

49

39

28

3

14

Casa Aurora

8

7

8

2

2

Casa Speranta

8

7

8

1

0

Servicii de primire in
regim de urgenta

2

24

21

78

78

Centrul de primire copii in
regim de urgenta Irene &
Stuart

23

12

13

25

25

Adapost de zi si de noapte
pentru copiii strazii

15

12

8

53

53

6

Servicii de zi

3

21

14

10

16

Adapost de zi si de noapte
pentru copiii straziicomponenta de zi

15

0

1

4

3

Centrul de recuperare
pentru copilul cu handicap
Iovan Iorgovan

10

6

0

2

8

Centrul de asistenta pentru
copilul cu deficiente
neuromotorii- componenta
de zi

14

15

13

4

5

Centrul maternal

9 cupluri
mama-copil

gravida

1

0

3

1

Mama cu 1 copil

5

3

7

8

Mama cu 2 copii

1

0

0

1

Mama cu 3 copii

0

0

2

2

Modul copii neinsotiti 0-2 ani

5

0

2
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Principalele activitati desfasurate in vederea limitarii perioadei de sedere a copiilor in sistemul
de protectie de tip rezidential au avut in vedere identificarea de solutii alternative – reintegrare
familiala, plasament la rude/alte familii sau la asistent maternal profesionist:


Anchete sociale /vizite la domiciliul familiilor – 350



Reevaluari ale imprejurimilor care au condus la instituirea masurii de protectie – 1361



Planuri Individualizate de Protectie initiale – 45



Planuri Individualizate de Protectie revizuite – 649, din care 21 cu finalitate adoptie



Intalniri ale managerilor de caz cu echipa pluridisciplinara - 1399
Intrari in sistemul de protectie de tip rezidential
Masura de protectie

Intrari in anul 2015

Plasament

9

Plasament in regim de urgenta

35

Total intrari

44

Proveniti de la AMP

14

Proveniti din plasament familial

4

Iesiri din sistemul de protectie de tip rezidential
Masura de protectie

Iesiri in anul 2015

Plasament la AMP

30

Plasament la persoane/familii

3

Reintegrare familiala

12

Majorat/efectul legii

59

Total iesiri

104
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In cursul anului 2015 a fost depusa documentatia necesara licentierii serviciilor de tip
rezidential pentru copii si tineri in conformitate cu Legea 197/2012. A fost eliberata licenta de
functionare pentru Adapostul de zi si de noapte pentru copiii strazii, valabila pana la data de
17.08.2020.
De asemenea, in anul 2015 au fost reorganizari ale serviciilor de tip rezidential: a.
infiintarea unui modul de tip respiro in cadrul Centrului de plasament nr.3; b. reducerea capacitatii
Centrului de plasament Negru Voda la 50 locuri; infiintarea a 2 noi servicii de tip rezidential cu
capacitate totala de 16 locuri. Pentru aceste servicii au fost revizuite si aprobate Metodologiile de
Organizare si Functionare.
In anul 2015, 75 copii au fugit din sistemul de protectie de tip rezidential a DGASPC Galati.
Frecventa plecarii fara invoire din centre variaza astfel: 13 copii au fugit de 2 ori, 1 copil a fugit de 3
ori iar 61 copii au fugit o singura data. Cele mai frecvente motive care i-au determinat sa faca
acest lucru au fost dorinta de libertate, de independenta sau tendinta spre vagabondaj.
In anul 2015, situatia copiilor nepusi in legalitate, aflati in familii cat si institutionalizati se
prezinta astfel:
 copii nepusi in legalitate pe linie de stare civila – 3 copii.
 copii nepusi in legalitate pe linie de evidenta a persoanelor – 6 minori nu au fost pusi inca in
legalitate intrucat sunt plecati fara invoire din centrele unde au rezidenta;
 copii nepusi in legalitate fara certificat constatator al nasterii - 3 minori.
Motivele care au stat la baza nepunerii in legalitate a copiilor atat pe linie de stare civila cat si pe
linie de evidenta a personelor sunt lipsa unui domiciliu stabil, gradul scazut de educatie si interes al
parintilor, veniturile reduse.
6. Servicii sociale de ingrijire de zi sunt oferite in urmatoarele structuri:


3 centre de zi pentru copilul cu dizabilitati – total capacitate 39 locuri

Centrul de recuperare pentru copilul cu handicap si Centrul de zi Tecuci acorda servicii de
zi pentru copilul cu dizabilitati. Centrul de consiliere si asistenta pentru persoane cu tulburari de
spectru autist ofera servicii de zi pentru copii cu tulburari de spectru autist.
7. Protectia copilului refugiat
In anul 2015, nu au existat solicitari privind numirea unui reprezentant legal pentru minorii
straini, solicitanti de azil.
8. Protectia copilului abuzat, neglijat,exploatat, traficat, repatriat
Protectia copilului abuzat, neglijat, exploatat, traficat, repatriat este asigurata prin
interventia rapida si eficienta in situatii de urgenta si consta in evaluarea, solutionarea cazurilor in
raport cu nevoile beneficiarului, asigurand masurile necesare de protectie in regim de urgenta
precum si in identificarea masurilor alternative care sa previna separarea copilului de mediul
familial.
Sesizarile privind copilul abuzat, neglijat, exploatat, traficat, repatriat provin atat de la
Telefonul Copilului 983 cat si de la profesionisti, persoane fizice/juridice sau copilul in cauza.
In anul 2015, au fost confirmate urmatoarele sesizari privind copilul abuzat, neglijat,
exploatat, traficat:
Cazuri de:

Total cazuri

Urban

Rural

Abuz fizic

41

21

20

Abuz emotional

38

9

29

Abuz sexual

17

7

10

Neglijare

197

46

151

Exploatare prin munca

1

0

1

Copii, cetateni romani 8
aflati pe teritoriul altot
state

5

3

Trafic intern

1

4

5

8

Alte situatii

1

1

0

Total

308

90

218

Comparativ cu anul 2014, cand au fost inregistrate 458 cazuri de abuz, neglijare, traficare si
exploatare asupra copilului se constata o scadere semnificativa, ajungandu-se in anul 2015 la 308
cazuri. Aceasta scadere se explica si prin cresterea gradului de constientizare a populatiei in
general si a profesionistilor in special, in vederea prevenirii si semnalarii cazurilor de abuz,
neglijare si exploatare a copilului. In acest sens au avut loc intalniri cu reprezentantii Serviciilor
publice de asistenta sociala din judet. Mai mult decat atat, in perioada septembrie-octombrie 2015
a avut loc la Constanta o intalnire cu specialisti din domeniul prevenirii si combaterii traficului de
persoane, cercetatori, furnizori de servicii de protectie si asistenta pentru victime.
9. Protectia copilului cu dizabilitati aflat in familie
Serviciile specializate acordate copiilor cu dizabilitati consta in evaluarea şi reevaluarea
medico-psiho-socială a acestora în vederea încadrării într-un grad de handicap şi stabilirii
planurilor de recuperare.
Situatie copii cu dizabilitati evaluati in cadrul serviciului de evaluare complexa a DGASPC Galati la
31 decembrie 2015:
Număr de copii cu dizabilităţi din
următoarele categorii de afecţiuni

Număr de
copii

neurologică

328

psihiatrică,

669

din
care cu autism

247

locomotorie

50

vizuală

71

auditivă

12

hiv/SIDA

23

down (boli genetice)
Altele (care nu se regăsesc in categoriile de mai
sus)

66
244

Situatie comparativa a cazurilor noi/reevaluari – 2014-2015
Anul 2014

Anul 2015

Cazuri noi

175

190

Reevaluari

1346

1375

Situatia copiilor cu handicap (dosare in plata) la data de 31.12.2015 pe tip si grad de
handicap
Grad
Handicap
Gr. I
(grav)
Gr. II
(accentuat
)
Gr. III
(mediu)
Gr. IV
(usor)
Total
general

Fizic

Somatic

Auditiv

Vizual

Mental

Psihic

Asociat

HIV/
SIDA

Boli rare

Surdocecitate

Total

199

108

1

26

217

222

1

16

0

0

790

44

103

2

19

16

70

2

7

0

0

263

28

68

33

16

17

81

1

0

0

2

246

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

271

279

36

61

250

373

4

23

0

2

1299
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Comparativ cu anul 2014, se constata o crestere atat a numarului de cazuri noi evaluate
cat si a cazurilor revizuite. Aceasta crestere se explica prin constientizarea de catre parinti
/reprezentati legali a efectelor pozitive pe care programele si terapiile specifice deficientelor le au
asupra minorilor, in scopul recuperarii acestora, prin identificarea copiilor cu probleme de sanatate
de la varste foarte mici, care prin tratamente, programe si terapii specifice reusesc sa recupereze,
sa se reabiliteze si sa se integreze pentru a duce o viata cat mai aproape de normal.
Echipa mobila pentru copilul cu dizabilitati a acordat sprijin in procesul de recuperare si
reabilitare a acestuia prin realizarea de interventii speciale, trasnmiterea de informatii, cunostinte si
tehnici de lucru parintilor/reprezentantilor legali ai copilului la domiciliul familiei.
In anul 2015, Echipa mobila pentru copilul cu dizabilitati a acordat asistenta pentru 100
beneficiari, implementandu-se 100 planuri individualizate de asistenta, realizandu-se 2593 de
interventii ale specialistilor si 80 interventii logopedice desfasurate la sediul institutiei.
Comparativ cu anul 2014, atat numarul beneficiarilor s-a dublat precum si numarul de
planuri individualizate de asistenta implementate si numarul interventiilor specialistilor acordate
beneficiarilor. Acest fapt se explica prin constientizarea de catre parinti /reprezentati legali a
efectelor pozitive pe care programele si terapiile specifice deficientelor le au asupra minorilor, prin
participarea directa a parintilor/reprezentantilor legali la rpocesul de recuperare/dezvoltare a
propriului copil asistati de catre specialistii Echipei Mobile si prin schimbarea tendintei parintilor de
a izola copiii cu dizabilitati ca rezultat al supraprotectiei, stigmatizarii sociale si lipsei de informare.
La 31 decembrie 2015, in evidenta Centrului de consiliere şi asistenţă a persoanelor cu
tulburari de spectru autist sunt 10 copii care beneficiaza de servicii terapeutice specializate.
10. Servicii de evaluare si consiliere psihologica acordate copiilor/tinerilor
Centru de evaluare si consiliere psihologica are ca principal scop evaluarea, consilierea
psihologică, sprijinirea şi asistarea părinţilor/potenţialilor părinţi / asistenţilor maternali profesionişti
pentru a face faţă dificultăţilor psiho-sociale care afectează copiii şi relaţiile familiale.
Tipuri de servicii acordate de catre psihologi in perioada raportata :












Evaluare psihologica copii/tineri– 2117 ;
Consiliere psihologica copii/tineri – 1062 ;
Terapie pentru copilul Tulburari cu Spectru Autist – 558 ;
Evaluare familii potential adoptatoare - 37;
Monitorizare postadoptie – 101;
Monitorizare bilunara – 132 ;
Consiliere psihologica adulti – 771 ;
Evaluare psihologica adulti– 1068 ;
Sedinte de lucru individuale cu beneficiarii – 894 ;
Activitati multisenzoriale – 248 ;
Activitati educationale – 537;

11. Comisia pentru Protectia Copilului :
 Mentinerea plasamentului la A.M.P. – 13;
 Instituire plasament la A.M.P. – 9;
 Incetare plasament la A.M.P. – 17;
 Instituire plasamentului familial – 17;
 Mentinerea plasamentului familial – 68;
 Incetare plasament familial – 54;
 Instituire plasament institutional – 1;
 Respingere instituire plasament familial – 3;
 Instituire plasament fundatie – 11;
 Mentinere plasament la fundatie – 3;
 Mentinere plasament institutional – 16;
 Incetare plasament institutional 26;
 Incetare supraveghere specializata in familie – 9;
 Instituire supraveghere specializata in familie – 2;
 Incetare plasament la fundatie – 9;
 Inlocuire masuri de protectie – 8;
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Respingere solicitare aviz favorabil – 1;
Eliberare acord pentru utilizarea alocatiei de stat cap[italizata – 13;
Reinnoire atestate AMP – 96;
Modificare hotarare de reinnoire atestat - 12;
Eliberare atestat AMP – 28;
Suspendare atestat AMP – 1;
Incetare suspendare atestat – 1;
Retrageri atestate AMP - 12;
Respingere reinnoire atestate AMP – 2;
Rapoarte pentru anul 2015 privind acivitatea AMP – 1212;
Certificate de incadrare in grad de handicap – 1336;
Certificate de incadrare in grad de handicap cazuri noi – 178;
Hotarari incadrare in grad de handicap grad usor – 72;

DOMENIUL PROTECTIA SI PROMOVAREA DREPTURILOR PERSONAELOR ADULTE
Servicii sociale acordate persoanelor adulte
1 . Servicii sociale acordate persoanelor adulte cu handicap aflate in familii
Evaluare complexa a persoanelor adulte presupune (re)evaluarea medico-psihosocială în
vederea propunerii încadrării/respingerii încadrării în grad de handicap, întocmirea actelor
necesare în vederea transmiterii dosarelor către Comisia de Evaluare Medicală (C.E.M.) în
vederea încadrării în grad de handicap şi eliberarea certificatelor de handicap.
Serviciul de evaluare complexa adulti a desfasurat in anul 2015 urmatoarele activitati:
 6375 persoane au fost informate privind problematica psiho-medico-sociala si vocationala;
 au fost intocmite 5821 dosare pentru evaluare in cadrul Comisiei de evaluare persoane cu
handicap adulte;
 evaluarea situatiei medicale, psihologice, sociale si vocationale pentru 5821 persoane;
 evaluarea la domiciliul persoanelor nedeplasabile pentru 535 persoane din care 124 evaluari
in judet si 411 evaluari in municipiul Galati;
 526 dosare au fost respinse la evaluare;
 contestatii depuse la Comisia Superioara de Evaluare a Persoanelor cu Handicap Adulte –
338 cazuri.
Situatie comparativa a cazurilor noi/reevaluari – 2014-2015
Anul 2014

Anul 2015

Cazuri noi

1587

1792

Reevaluari

4881

4029

Situatia persoanelor adulte cu handicap (dosare in plata) la data de 31.12.2015 pe tip si grad
de handicap
Grad
Handicap

Fizic

Somatic

Auditiv

Vizual

Mental

Psihic

Asociat

HIV/
SIDA

Boli rare

Surdocecitate

Total

Gr. I
(grav)

1476

291

1

1030

460

627

472

231

0

0

4588

Gr. II
(accentuat
)
Gr. III
(mediu)
Gr. IV
(usor)
Total
general

1748

1454

447

437

556

924

613

41

1

41

6262

700

203

36

109

125

67

110

4

0

1

1355

19

11

0

2

0

4

4

0

0

0

40

3943

1959

484

1578

1141

1622

1199

276

1

42

12245
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Situatia persoanelor cu handicap adulte angajate (dosare in plata) la data de 31.12.2015
Grad
Handicap
Gr. I
(grav)
Gr. II
(accentuat
)
Gr. III
(mediu)
Gr. IV
(usor)
Total
general

Fizic

Somatic

Auditiv

Vizual

Mental

Psihic

Asociat

HIV/
SIDA

Boli rare

Surdocecitate

Total

11

10

0

19

0

0

1

8

0

0

49

61

147

57

13

3

3

10

7

0

12

313

73

10

5

7

3

0

5

0

0

0

103

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

145

167

62

39

6

3

16

15

0

12

465

Centrul de zi pentru persoane cu handicap adulte “Pentru Voi” este organizat si functioneaza
ca structura de informare si consiliere sociala, specializat in consiliere vocationala, evaluare si
consiliere psihologica. De asemenea, instrumenteaza dosarele persoanelor adulte cu handicap. In
anul 2015 au fost intocmite:
 5469 Planuri individuale de servicii pentru realibiliate si integrare sociala;
 1186 persoane au fost consiliate si orientare privind furnizarea serviciilor sociale;
 2 persoane au beneficiat de servicii de evaluare si consiliere psihologica;
 178 persoane au fost evaluate la domiciliu, intocmindu-se scale de evaluare pentru
incadrarea in grad de handicap.
2.Servicii sociale acordate persoanelor defavorizate, aflate in dificultate
In anul 2015, au fost acordate servicii sociale persoanelor aflate in dificultate, inclusiv persoanelor
varstnice si persoanelor adulte cu dizabilitati, astfel:
 Au fost intocmite 565 anchete sociale pentru persoanele adulte cu handicap in vederea
scutirii de la taxa de drum conform Legii nr. 448/2006;
 Au fost efectuate 23 anchete sociale pentru persoane varsnice adulte aflate in dificultate si
au fost monitorizate 37 de cazuri;
 Au fost avizate 492 contracte individuale de munca ale asistentilor personali a persoanelor
cu handicap conform Legii 448/2006
 Au fost intocmite 790 dosare cu documentatia necesara privind scutirea de la plata taxei de
drum pentru persoanele cu handicap detinatoare de autoturisme adaptate tipului de
dizabilitate cat si pentru persoanele care au in ingrijire persoane cu dizabilitati
 Monitorizarea din punct de vedere social a 6127 persoane cu handicap privind
valabilitatea(permanent/anual/semestrial) certificatului de incadrare in grad de handicap.
3. Protectia persoanelor adulte cu handicap in structuri de tip rezidential
DGASPC Galati asigura servicii de rezidenta pentru persoanele adulte cu handicap in 5
centre cu o capacitate totala de cazare de 112 locuri.
La 31 decembrie 2015, sunt inregistrati 103 beneficiari in centrele rezidentiale pentru persoane
adulte cu handicap, astfel:
 36 beneficiari asistati in Centrul de Recuperare si Reabilitare Persoane Adulte cu
Handicap nr. 1- capacitate 36 locuri;
 9 beneficiari asistati in Locuinta Protejata nr. 1 ,,Catalina” – capacitate 8 locuri;
 10 beneficiari asistati in Centrul de Pregatire Pentru O Viata Independenta Dragos –
capacitate 20 locuri;
 15 beneficiari asistati in Centrul de Pregatire pentru o Viata Independenta pentru
Persoane cu Handicap Adulte Elena Tg. Bujor – capacitate 14 locuri;
 33 beneficiari asistati in Centrul de Recuperare si Reabilitare Persoane Adulte cu
Handicap nr. 2 – capacitate 35 locuri.
Repartizarea pe tipuri de handicap a beneficiarilor institutionalizati:
- handicap mintal – 82 beneficiari;
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-

handicap psihic – 10 beneficiari;
handicap asociat – 10 beneficiari;
handicap social – 1 beneficiar.

La 31 decembrie 2015, 53 de persoane cu domiciliul stabil in judetul Galati sunt institutionalizate in
centrele rezidentiale din alte judete. Numarul total de cereri de institutionalizare primite in anul
2015 este de 26.
Numarul de persoane adulte noi intrate in sistem – 19;
Numarul de persoane iesite din sistem – 13;
Numarul persoanelor decedate - 1.
Scurte repere din activitatea centrelor de protectie de tip rezidential pentru persoane adulte
cu handicap
Centrul de recuperare si reabilitare pentru persoane adulte cu handicap nr. 1 :
 capaciate 36 locuri
 nr. beneficiari la 31 decembrie 2015: 36 persoane
 beneficiarii necesita supraveghere permanenta
 profilul centrului : recuperare si reabilitare pentru persoane cu handicap neuro-psiho-motor
In anul 2015 au fost desfasurate urmatoarele activitati:
a. actitivati de recuperare prin kinetoterapie si senzoterapie
b. activitati de reabilitare prin programe educationale in functie de IQ individual
c. activitati de petrecerea timpului liber – excursii, plimbari, serbari
d. asigurarea serviciului de asistenta medicala – administrarea medicatiei conform prescriptiilor,
monitorizarea starii de sanatate, mentinerea unei igiene optime
e. asigurarea mediului de locuit optim adaptat nevoilor beneficiarilor
f.participarea la actiunea Ziua Portilor Deschise pentru a face cunoscut centrul in comunitate
g. pregatirea si depunerea documentatiei pentru acreditarea serviciilor oferite de centru
h. pregatirea dosarelor pentru instanta in vederea punerii sub interdictie a tinerilor cu handicap
psihic sever. In prezent sunt hotarari definitive in instanta si contracte incheiate cu Autoritatea
Tutelara pentru 12 tineri.
Centrul de recuperare si reabilitare pentru persoane adulte cu handicap nr. 2 :
 capaciate 35 locuri
 nr. beneficiari la 31 decembrie 2015: 33 persoane
 beneficiarii necesita supraveghere permanenta
 profilul centrului : recuperare si reabilitare pentru persoane cu handicap neuro-psiho-motor
de tip retard mintal sever
In anul 2015 au fost desfasurate urmatoarele activitati:
a. actitivati de recuperare prin kinetoterapie
b. activitati de reabilitare prin programe educationale in functie de IQ individual
c. activitati de ergoterapie
d. activitati de socializare si recreere - excursii, plimbari, serbari
In cursul anului 2015 mentinerea relatiilor cu familia a fost realizata in proportie de 50%, respcti 11
tineri sunt vizitati ocazional de catre familie. De asemenea, 5 voluntari si 4 practicanti au
desfasurat actiuni de voluntariat in cadrul centrului.
Progresele in comportament si in evolutia starii de sanatate inregistrate de catre beneficiari se
reflecta in scaderea perioadei de spitalizare.
Centrul de pregatire pentru o viata independenta Elena Targu Bujor
 capaciate 15 locuri
 nr. beneficiari la 31 decembrie 2015: 15 persoane
 profilul centrului : tineri cu deficiente mentale medie si accentuata care au beneficiat de o
masura de protectie sociala in structurile DGASPC Galati
In anul 2015 au fost desfasurate urmatoarele activitati:
a. activitati de informare in vederea mentinerii unui stil de viata sanatos;
b. activitati de dezvoltare a deprinderilor de convietuire sociala si autogospodarire;
c. elaborare a planurilor individuale de interventie in functie de nevoile specifice ale tinerilor;
d. activitati de abilitate manuala;
e. activitati educative;
f. activitati recreative - excursii, plimbari, serbari
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g. activitati sportive
Centrul de pregatire pentru o viata independenta Dragos
 capaciate 20 locuri
 nr. beneficiari la 31 decembrie 2015: 15 persoane
 profilul centrului : tineri cu handicap proveniti din sistemul de protectie al copilului, care au
implinit 18 ani, nu mai urmeaza o forma de invatamant la zi si nu au posibilitatea de
re/integrare in familie
Pe parcursul anului 2015 au beneficiat de serviciile de asistenţă socială un număr de 21
beneficiari, din care:
 15 tineri încadraţi în grad de handicap mintal mediu/ accentuat, asociat cu tulburări de
conduită;
 5 tineri cu retard mintal uşor şi tulburări de conduită, fără încadrare într-un grad de
handicap;
 1 tânăr fără retard mintal, dar cu uşoare devieri comportamentale.
În anul 2015 au fost desfasurate:
 activitati de integrare socio-profesionala a beneficiarilor:evaluarea tinerilor din punct
de vedere social pentru identificarea aptitudinilor si gradului de maturitate a beneficiarilor,
intocmire a planurilor individuale de interventie pentru 8 beneficiari, reevaluarea pentru 13
beneficiari, consiliere şi îndrumare practică pentru formarea /dezvoltarea /consolidarea
deprinderilor de viaţă independentă, Îndrumare în accesarea, valorificarea resurselor şi
facilităţile comunităţii: fiecare beneficiar a fost informat despre rolul fiecărei instituţii din
comunitate, locaţia acesteia, cum şi când apelează la aceste instituţii;
 activitati privind educatia informala si nonformala: activitati de informare asupra
drepturilor cetatenesti, activitati de preventie si interventie in caz de urgenta pentru
solutionarea unor situatii de criza, activitati de prevenire a traficului de persoane, activitati
privind autogospodarirea, gestionarea bugetului
 activitati de petrecere a timpului liber – terapie ocupationala, excursii, participare la
viata culturala a comunitatii

Terapie ocupaţională: origami:



activitati de mediere in vederea optimizarii relatiilor sociale ale beneficiarilor prin
incurajarea tinerilor de a gandi si a actiona autonom, respectand drepturile celorlalti si
aplicand normele de conduita morala.

Locuinta protejata nr. 1 “Catalina”
 capaciate 9 locuri
 nr. beneficiari la 31 decembrie 2015: 9 persoane
 profilul locuintei : persoane cu handicap
Serviciile sociale au fost acordate individualizat pentru fiecare asistat conform Planului
Individual de interventie cu programele aferente - Program Individualizat de Îngrijire, Program
Individualizat de Recuperare şi Program Individualizat de Integrare/ Reintegrare socială.
Pe parcursul anului 2015 s-au înregistrat progrese în anumite sfere de activitate şi regrese în
altele. Astfel a crescut nivelul de comunicare verbală, mimico-gestuală şi cu simboluri, a crescut
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nivelul de încredere în forţele proprii, s-a lărgit sfera de activităţi. Regrese s-au înregistrat în ceea
ce priveşte funcţiile de bază (alimentaţie, igienă, motricitate), astfel încât acestea au revenit în
prim-planul obiectivelor. De asemenea starea de sănătate psihică a marcat o deteriorare cauzată
de avansarea în vârstă şi a regresului cognitiv.
Activităţile cu tinerii au fost realizate în mod variat aplicând metode multiple de terapie (artterapie, ludoterapie, ergoterapie, meloterapie, exerciţii de motricitate fină, gimnastică distractivă
etc.).
De asemenea, in anul 2015, pentru 8 tineri cu handicap a fost finalizată procedura de
punere sub interdicţie şi numire a tutorelui.
4. Servicii sociale de zi pentru persoanele adulte cu handicap sunt oferite in urmatoarele
structuri:
 Centrul de zi pentru integrarea socio-profesionala a persoanelor adulte cu handicap
asigura servicii de informare, consiliere si re(integrare) socio-profesionala.
In anul 2015, 179 de persoane adulte cu handicap au beneficiat de serviciile oferite in centru, din
care:
 125 persoane adulte cu handicap au beneficiat de servicii de informare;
 54 persoane adulte cu handicap au fost integrati socio-profesional.
Din cele 54 persoane preluate de responsabilii de caz in vederea integrarii socio-profesionale,
24 persoane adulte cu handicap sunt tineri institutionalizati si 30 persoane adulte cu handicap
provin din familii.
In anul 2015, 33 persoane au fost incadrate in munca cu contract individual de munca, din care
18 tineri provin din centre de plasament si 15 persoane cu handicap provin din familii.
Beneficiarii centrului au beneficiat de :
 32 sedinte informare juridica;
 188 sedinte informare in asistenta sociala;
 110 sedinte consiliere socio-profesionala;
 168 locuri de munca identificate;
 35 interviuri angajare sustinute de catre beneficiari;
 287 monitorizari ale beneficiarilor angajati in anul 2014
In data de 10 iulie 2015 a avut loc masa rotunda organizata in cadrul proiectului “e-Mentor:
Dezvoltarea de competente si abilitati TIC si Mentorat educational al persoanelor cu dizabiliati,
pentru profesori”, la care au participat reprezentanti ai DGASPC Galati.
De asemenea, in data de 16 iulie 2015, a avut loc Caravana cinematografica pentru
nevazatori, organizata de catre Fundatia “ Cartea calatoare” cu sprijinul Asociatiei Nevazatorilor
din Romania – Filialele judetene Galati si Braila, in cadrul proiectului “ Festivalul National de Film
pentru Nevazatori”.
In data de 25 septembrie 2015, responsabilii de caz ai Centrului de zi pentru integrarea socioprofesionala a persoanelor adulte cu handicap au insotit beneficiarii la Bursa Locurilor de Munca
pentru Absolventi, organizata de catre AJOFM Galati pentru a media angajarea acestora.
In data de 28 octombrie 2015, responsabilii de caz ai Centrului de zi pentru integrarea socioprofesionala a persoanelor adulte cu handicap au participat la conferinta si workshop-ul
“Oportunitati pentru vulnerabili”, organizate in cadrul proiectului “Vulnerabili recidivus”, cofinantat
din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013 si implementat de catre Ministerul Muncii,
Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice impreuna cu partenerul Agrafics
Communication. Cele 2 activitati au vizat constientizarea situatiei existente a persoanelor
vulnerabile, a felului in care sunt percepute si crearea premizelor pentru schimbarea atitudinii
angajatorilor si bfactorilor de decizie fata de grupurile vulnerabile si facilitarea accesului la
integrare pe piata muncii si la interactiune directa angajat-angajator pentru persoanele vulnerabile.


Centrul de Zi pentru Persoane cu Handicap Adulte „Luceafarul” acorda servicii de
integrare, reintegrare sociala a tinerilor cu handicap grav, accentuat sau mediu, adulti
proveniti din mediul institutional cat si din familie, avand o capacitate de 30 locuri.
In perioada raportata, Centrul a oferit servicii unui numar de 25 tineri adulti cu handicap, pentru
cresterea sanselor recuperarii si integrarii acestora in familie.
In perioada raportata, Centrul a oferit servicii unui numar de 25 tineri adulti cu handicap, pentru
cresterea sanselor recuperarii si integrarii acestora in familie. Centrul de Zi pentru Persoane cu
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Handicap Adulte „Luceafarul”, a desfasurat si activitati recreative cu tinerii beneficiari , acestia fiind
insotitii la plimbari si vizite cu scopul formarii si dezvoltarii comportamentelor in situatii diferite la:
- Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii - 9 activități în care tinerii s-au plimbat în grădina au
vizitat acvariile cu peşti exotici și indigeni expozițiile organizate periodic şi a panourilor interactive
cu ecrane multi-touch.
- Vizionarea fimelor „Totul despre albinute” si „Galaktos”;
- o activitate educativa „SOS activitati de supravietuire in salbaticie”
- Grădina Publică – 1 activitate in care tinerii au invatat sa utilizeze aparatele de fitness.
In perioada 1 decembrie - 31 martie, în cadrul orelor de terapie ocupațională, beneficiarii au
realizat lucrări care au fost expuse în perioada 6- 17 aprilie a.c. la Biblioteca V. A. Urechea
Expoziția intitulată “Lumina din suflet” a cuprins icoane, simboluri creștine, obiecte artizanale.

- Biblioteca V.A.Urechea – tabara de creatie „Axis Libris „ unde 14 lucrari ale beneficiarilor au
primit premii speciale
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Aceste evenimente au vizat:
 stimularea implicării persoanei cu handicap de a fi proactive social
 informarea, sensibilizarea și lobby-ul pentru drepturile persoanelor cu dizabilități în rândul
comunității locale.
Expoziția a cuprins peste 40 de lucrări realizate de 15 persoane adulte cu handicap și
personalul centrului.
A fost asigurat un program cu activităţi specifice şi s-a lucrat cu cei 15 beneficiari 3 ore
saptămănal urmărind:
 recuperare psiho-socială prin activități de terapie ocupațională art-terapie;
 dezvoltarea mecanismelor de adaptare și a proceselor psihice de bază,
 formarea și dezvoltarea comportamentului social (transport, vizite .).
 asumarea responsabilităților față de grup și comunitate, integrare socială.
Tinerii au lucrat individual şi în echipă cu ajutorul inspectorului de specialitate de la grupă şi
au realizat prin tehnici de modelaj, lipire, pictură, cusut manual lucrări și au fost expuse la
Complexul Muzeal de Știintele Naturii Galați în perioada 3-10 decembrie .
„3 decembrie – Ziua Internationala a persoanelor cu dizabilitati” a fost marcata prin
organizarea unui carnaval si o expozitie cu lucrari efectuate de acestia. Petrecerea a fost
organizată în sala de proiecții . Pe parcursul a 3 ore au fost organizate jocuri distractive,
tradiționala parada a costumelor și dans. Parinții le-au pregătit surprize dulci – prăjituri deliciose,
sucuri și fructe.



Centrul de zi pentru persoane adulte cu handicap de tip Alzheimer acorda servicii de zi
pentru persoanele adulte cu handicap de tip Alzheimer, avand o capacitate de 30 locuri.
Servicii oferite in cadrul centrului sunt:
 Consiliere psihologica beneficiarilor si suport emotional pentru membrii familiilor acestora;
 Consiliere sociala;
 Socializare si petrecerea timpului liber;
 Informare cu privire la bunele practici de asistare a beneficiarului cu boala Alzheimer;
 Activitati de training mintal;
 Terapie ocupationala si prin miscare;
 Art terapie – creatii in culoare, pictura, modelaj, scenete, etc.
 Meloterapie;
La 31 decembrie 2015 sunt inregistrati 48 beneficiari in evidentele centrului.
 Intrari in centru: 16 beneficiari;
 Iesiri din centru: 16 beneficiari;
 Decese: 5 beneficiari;
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 Mutare in centre rezidentiale private: 7 beneficiari.
In perioada raportata au fost desfasurate diferite activitati cu beneficiarii:
 expozitie la Gradina Botanica in vederea promovarii serviciilor oferite de centrul de zi si a
obiectelor realizate de catre beneficiari cu scopul cresterii de stime si a valorizarii;
 vizionarea piesei de teatru realizata de catre trupa „Ambitiosii” din Braila in cadrul Bibliotecii
V.A. Urechea
 activitate de socializare intitulata „Drumul catre sine prin carte si film”
 ziua internationala a Bolii Alzheimer a fost marcata printr-o activitate desfasurata in cadrul
campaniei de constientizare „Stim sa traim cu Alzheimer?” la care au participat : dr. Romila
Aurelia, sef sectie Geriatrie-Gerontologie la Spitalul de urgenta Sf. Apostol Andrei, preot
paroh Gologan Ion la biserica Sf Cuvioasa Parascheva, personalul si beneficiarii centrului.
 01 octombrie – Ziua Internationala a Varstnicului a fost sarbatorita impreuna cu un grup de
elevi de la Scoala nr. 43 din Galati;
 23 octombrie 2015- beneficiarii au participat la Gradina Botanica la vernisajul expozitiei
„Regina Toamnei Crizantema”
 Activitati specifice de Craciun desfasurate impreuna cu elevii Scolii nr. 43 din Galati
C.E.M.P.A.H.




5821 certificate de incadrare intr-un grad de handicap;
5821 programe de recuperare si reabilitare individuala;
340 contestatii.

5. Prevenirea si combaterea traficului de fiinte umane
Protectia si asistenta victimelor traficului de persoane adulte
In anul 2015 au fost asistate in 11 victime adulte ale traficului de persoane, 10 beneficiare
intrate in sistem in anul 2015 si 1 victima fiind preluata din anul 2014.
Asistarea victimelor, in regim de zi, a fost realizata conform Planului Individualizat de Protectie,
acordand acestora consiliere psihologica, asistenta medicala si sociala, 2 victime fiind gazduite in
adapostul Fundatiei „Familia”, 2 victime fiind gazduite in Centrul Maternal si 7 victime au
beneficiat de servicii de asitenta la domiciliu. De asemenea in perioada raportata au fost
monitorizate post – asistenta 6 victime adulte ale traficului de persoane, aflate in evidenta
noastra, care au iesit din perioada de asistare.
Activitati de prevenire si combatere a traficului de fiinte umane
In anul 2015, institutia noastra a desfasurat activitati de prevenire a traficului de persoane in
unitatile de invatamant din judetul Galati. Astfel, 2014 elevi din scolile si liceele din judetul Galati au
invatat cum sa ajute si sa combata traficul de fiinte umane. Tinerii au fost informati cu privire la:
 Fenomenul traficului de fiinte umane;
 Cunosterea profilului psihologic si modalitatile de racolare ale traficantului;
 Informarea asupra riscurilor implicate de munca ilegala in strainatate;
 Cunosterea modalitatilor de prevenire a victimizarii persoanei prin intermediul
traficului de fiinte umane;
 Riscurile la care sunt supusi tinerii atunci cand utilizeaza internetul.
Materiale folosite in aceste campanii : pliante cu titlul “Nu fi victima!” si brosura
“Nepasarea ne face complici”si “Cere ajutor, nu cersi”, afisul “Victima a traficului de
persoane poti fi chiar tu”, filmul documentar “Trafficking”. De asemenea, elevii au completat
chestionare prin intermediul carora am aflat nivelul de cunostinte pe care il au tinerii in domeniul
traficului de fiinte umane, precum si perspective asupra viitorului si a modalitatilor de realizare a
obiectivelor propuse.
Data de 29.05. 2015 a fost marcata de vizita expertului din cadrul proiectului “Model de
bune practici in domeniul serviciilor de asistenta acordate victimelor traficului de persoane”,
implementat de ANITP in baza programului RO20 “Violenta domestica si violenta bazata pe
deosebirea de sex”, proiect finantat de catre Regatul Norvegiei prin Mecanismul Financiar
Norvegian. In acest sens, a avut loc evaluarea sistemului national de asistenta a victimelor
traficului de persoane, din cadrul caruia, Centrul de protectie a victimelor traficului de persoane
adulte face parte, in conformitate cu standardele privind serviciile de asistenta specializate,
aprobate prin HG nr. 1238/2007 si standardele si bunele practici internationale.
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In perioada 23-25 septembrie 2015 a avut loc “Atelierul de lucru pentru analiza rezultatelor
evaluarii sistemului national de asistenta a victimelor traficului de persoane si elaborarea
propunerilor de modificare a legislatiei specifice”, organizat in cadrul prpoiectului “Model de bune
practici in domeniul serviciilor de asistenta acordate victimelor traficului de persoane“, implementa
de ANITP, atelier ce s-a desfasurat in Bucuresti.
In data de 17.12.2015 a avut loc la Bucuresti o intanire transnationala din cadrul proiectului
TEMVI-“Minori traficati si exploatati, intre vulnerabilitate si ilegalitate” o initiativa transnationala
desfasurata cu sprijinul Comisiei Europene, prin intermediul Programului Prevenirea si Lupta
Impotriva Criminalitatii – proiect coordonat de Universitatea din Padova si implementat cu
organizatii nonguvernamentale din Italia, Franta,Romania si Ungaria. In acest sens, s-a avut in
vedere validarea unui Prototip Transnational de colaborare multi agentie pentru identificarea,
referirea si asistarea persoanelor traficate in scopul criminalitatii fortate.
6. Servicii sociale acordate victimelor violentei in familie
In anul 2015, au fost inregistrate:
 16 cazuri de violenta domestica persoane adulte;
 2 cazuri de violenta domestica asupra persoanelor adulte sunt in monitorizare.
Masurile alternative au fost acordate victimelor in colaborare cu Fundatia “Familia” si
Inspectoratul de Politie a Judetului Galati.
Urmare a contractului de parteneriat încheiat între DGASPC Galati si Colegiul de
IndustrieAlimentară Elena Doamna Galati ce prevede realizarea în comun a unor activităti, actiuni
cu caracter de informare, comunicare si educare a elevilor din cadrul liceului, pe tema hărtuirii în
mediul scolar si a violentei domestice, au avut loc 2 întâlniri la care au participat specialistii în
violentă domestică din cadrul DGASPC Galati.
În cadrul acestor activităti au mai fost prezenti parteneri ai proiectului „Foloseste-ti mintea,
violenta este o nebunie!” din cadrul Liceului Elena Doamna, Inspectoratul Scolar Galati, Centrul
Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Galaţi, Primăria municipiului Galati, Inspectoratul
Judetean de Politie precum si partenerii externi ai proiectului 3rd Lyceum fo Koropi, Atena, Grecia și
Lykeio Aradippou, Larnaka, Cipru.
La prima întâlnire au fost prezentate instituțiile participante precum si liniile directoare ale
politicilor si strategiilor aplicate de fiecare în combaterea fenomenului de violentă domestică si
violentă în scoli. Participantii au făcut schimb de idei si tehnici de combatere a violentei, fiecare
participant evidentiind în domeniul său de competentă modelele de bună practică care pot fi
aplicate.
La a doua întâlnire, organizată sub numele „Hărtuire cibernetică si violentă domestică” au fost
aduse în discutie atât de către reprezentantii institutiilor prezente cât si de către elevii liceului Elena
Doamna, problemele pe care le întâmpină acestia în mediul scolar dar si în mediul virtual al
siteurilor de socializare. Elevii au participat activ prin întrebări directe, jocuri de rol si chiar întâmplări
trăite personal. Reprezentanții DGASPC Galati le-au explicat elevilor dar si celorlalti participanti
metodele prin care DGASPC vine în sprijinul tuturor victimelor violentei domestice dar si în ajutorul
celor considerati agresori. Aceste activităti vor continua conform graficului prevăzut în proiectul
„Foloseste-ti mintea, violenta este o nebunie!”
In data de 25 noiembrie se sarbatoreste “Ziua Internationala impotriva violentei domestice”.
DGASPC Galati a desfasurat 3 activitati, derulate pe parcursul a 3 zile, dupa cum urmeaza:
 in data de 23.11.2015 a avut loc la Scoala gimnaziala Umbraresti o ora deschisa cu
elevii claselor a II-a si a VIII-a pe tema “Impreuna impotriva violentei”;
 in data de 24.11.2015a avut loc la Scoala generala nr. 41 Galati o ora deschisa cu
elevii clasei a III-a pe tema “Impreuna impotriva violentei”;
 in data de 25.11.2015a avut loc la Colegiul National Al.I.Cuza Galati o ora deschisa
cu elevii claselor a II-a si a III-a pe tema “Impreuna impotriva violentei”.
Proiecte in Asistenta Sociala
1.Proiecte finalizate
In cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Axa Prioritara 6
“Promovarea Incluziunii sociale”, Domeniul Major de Interventie 6.2 “Imbunatatirea accesului si
participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii” proiectul “ADAPT: Dreptul la EgAlitate si
Acces pe Piata muncii” parteneriat SC RU EUROPE SRL, DGASPC Galati, DGASPC Arges,
Fundatia “Lumina in Suflet”, Centro de Estudios Infer- Spania a fost selectat in vederea finantarii.
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Proiectul se va desfasura la nivel multi-regional, in regiunile Sud-Est (Braila si Galati), si SudMuntenia (Arges si Prahova). Proiectul are ca scop stabilirea de obiective profesionale privind
cariera, precum si de alte posibile alternative ale acestora, autocunoasterea personala cu accent
pe constientizarea aptitudinilor, intereselor, motivatiilor, precum si identificarea punctelor forte si
formarea profesionala a persoanelor din grupul vulnerabil( rromi, persoane cu dizabilitati, tineri
care parasesc sistemul de protectie). In perioada raportata s-au finalizat cursurile de calificare
profesionala “lucrator in comert” pentru 6 grupe grupe, cursurile de “mediator sanitar”, cursurile de
“tehnician masor”, cursurile de specializare “consilier vocational” si “referent inspector resurse
umane”; au avut loc campania “Accepta-ma! Acces si egalitate pe piata muncii” adresata
angajatorilor in cadrul careia s-au organizat doua conferinte si campania ”Tu si eu: Diferiti dar la
fel!” campanie de informare si sensibilizare a comunitatii privind nevoia schimbarii atitudinilor fata
de persoanele cu dizabilitati in cadrul careia s-au organizat doua ateliere ludice “Si noi putem fi ca
ei” si “Jocul rupe masa tacerii”; au avut loc 2 sesiuni transnationale in Murcia- Spania adresate
specialistilor; de asemenea un grup de persoane cu dizabilitati a participat la sesiunea de ateliere
transnationale in Murcia-Spania. In luna decembrie 2015 a avut loc conferinta finala de inchidere a
proiectului.
2.Proiecte in implementare
In cadrul Programului ERASMUS+Actiunea cheie 2 –Parteneriate strategice in domeniul
educatiei, formarii si tineretului a fost selectat in vederea implementarii proiectul “Youth
Community-based Oral Health Learning Model” parteneriat intre UMF “Carol Davila” Bucuresti
aplicant, Institutul National de Sanatate Publica, SC AFRA SRL, DGASPC Galati, Karolina
Institutet- Suedia, European Dental Hygienists Federation-Spania, Asociatia Tineri pentru Educatie
si Societate. Proiectul are ca scop sustinerea implementarii de initiative privind educatia in
comunitate pentru sanatatea orala a tinerilor prin: mobilizarea resurselor comunitare si incurajarea
voluntariatului si furnizarea de instrumente pentru a proiecta si consolida educatia pentru sanatate
orala. Proiectul se deruleaza pe o perioada de 24 de luni.In perioada raportata s-a finalizat prima
etapa de examinare clinica a persoanelor selectate; s-a finalizat activitatea de analiza a datelor in
urma de examinarii clinica a persoanelor selectate, a avut loc primul workshop de diseminare a
proiectului; a demarat a doua etapa de examinare clinica a persoanelor selectate.
In cadrul Programul RO10 “Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi
regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale" este
finanţat prin intermediul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (Granturile SEE)
2009-2014 a fost selectat in vederea finantarii proiectul ,,MASPA - Masuri pentru promovarea
non discriminarii si incluziunii sociale in mediul scolar, comunitate si pe piata muncii
pentru persoanele cu autism cu focus pe comunitatile de roma” solicitant Fundatia Romanian
Angel Appeal, partener DGASPC Galati, DGASPC Arad, DAS Bucuresti si The Icelandic Autistic
Society-Reykjavik-Islanda. Scopul principal al proiectului este de a stimula dezvoltarea de initiative
pentru reducerea ineglitatilor si prevenirea excluderii sociale a copiilor si tinerilor cu TSA(tulburare
din spectrul autismului) in special a celor care au TSA si sunt romi. In perioada raportata s-a
finalizat activitatea de achizitii publice conform bugetului proiectului, a avut loc promovarea cursului
in scopul selectarii unui numar de 150 cadre didactice din 3 judete (aprox 50 in fiecare judet) care
au fost formate timp de 2 zile in aplicarea toolkitului pentru combaterea discriminarii in scoli;
curriculumul de curs si materialele au fost dezvoltate de partenerul islandez, acesta avand
responsabilitatea de livrare a continutului cursului; a avut loc identificarea si formarea personalului
din randul agentiilor de ocupare in utilizarea masurilor incluzive precum si identificarea personalului
din randul furnizorilor de servicii sociale la nivel local in vederea formarii acestora in utilizarea
masurilor de inclusiune; au avut loc doua intalniri de lucru la nivel local din cadrul proiectului.
In cadrul Programului de finanţare RO 20 „Violenţa domestică şi violenţa bazată pe
deosebirea de sex" finanţat de Regatul Norvegiei prin Mecanismul Financiar Norvegian 20092014, prioritatea - Sprijinirea rețelei de unități1 în contextul Legii privind violența domestică-a fost
selectat proiectul„RETEA DE CENTRE DE SPRIJIN PENTRU VICTIMELE VIOLENTEI
DOMESTICE – SOS VIOLENTA”-solicitant Fundatia de Sprijin a Varstnicilor Galati, parteneri
DGASPC Galati, Asociatia Aura 2010 Braila, Directia de Asistenta Sociala Braila, Asociataia
pentru Dezvoltare Educationala, Economica si Sociala Danubius, Asociatia de Recuperare
Fitomed Vaslui, Directia Publica de Asistenta Sociala Vaslui, Inspectoratul de Politie ala jud.
Galati.Obiectivul general este constitutirea unui retele de centre de sprijin la nivel inter-regional SE
- NE pentru victimele violentei domestice in contextul Legii privind violenta domestica cu scopul
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asigurarii accesului la servicii de sprijin eficiente și coerente pentru un numar de 200 victime ale
violentei domestice. In perioada raportata a fost finalizata activitatea de stabilire a echipei de
management/implementare a proiectului si elaborarea procedurilor de lucru; s-au finalizat
procedurile de achizitii publice conform bugetului proiectului; s-a finalizat activitatea de selectie a
beneficiarilor; a demarat activitatea de monitorizarea acestora; s-au desfasurat Seminariile de
informare si dezbatere publica din cadrul proiectului.
DIRECTIA ECONOMICA SI ADMINISTRATIVA
Bugetul iniţial al institutiei aprobat conform H.C.J. Galaţi nr. 11/12.02.2015 a fost detaliat pe
subcapitole, titluri de cheltuieli, articole şi alineate şi este în sumă de 82.237 mii lei, din care:
● 31.656 mii lei pentru susţinerea activităţii de protecţie a copilului(cap. 68.02.06);
● 50.581 mii lei pentru susţinerea activităţilor de asistenţă socială pentru persoanele cu
handicap (cap. 68.02.05).
Conform H.C.J. Galaţi nr. 147/26.11.2015, bugetul final aprobat pentru anul 2015 este în
valoare de 86.585 mii lei, astfel:
● 31.447 mii lei pentru susţinerea activităţii de protecţie a copilului(cap. 68.02.06);
● 55.138 mii lei pentru susţinerea activităţilor de asistenţă socială pentru persoanele cu
handicap (cap. 68.02.05).
Astfel, pentru anul 2015 au fost iniţiate proiecte de operaţiuni care s-au materializat în
angajamente legale şi ordonanţări la plată şi care au generat un număr de ordine de plată ce au
fost întocmite de către seviciul financiar-contabilitate şi analiză economică către furnizorii de bunuri
şi servicii, urmărindu-se permanent încadrarea în bugetul alocat cu respectarea destinaţiilor de
cheltuieli.
Execuţia bugetară pe anul 2015 în sumă de 83.070 mii lei a constat în plăţi efectuate în baza
prognozelor întocmite decadal în cadrul serviciului financiar –contabilitate şi analiză economică,
conform instrucţiunilor OMF nr.2281/2009, depuse tot decadal la Trezoreria Municipiului Galaţi.
Comparativ cu anul 2014,(executia pe anul 2014 a fost de 75.473 mii lei) se poate afirma că la
data de 31.12.2015(executia pe anul 2015 a fost de 83.070 mii lei) se înregistrează o creştere a
plăţilor din bugetul alocat pe anul 2015, în procent de aproximativ de 10,06 %, astfel:
Denumire indicator
Asistenţă socială în caz de boli şi
invalidităţi
Titlul I Cheltuieli de personal
Titlul II Bunuri şi servicii
Titlul VIII Asistenţă Socială
Titlul XVII Plăţi efectuate în anii
precedenţi şi recuperate în anul
curent
Asistenţă socială pentru familie şi
copii
Titlul I Cheltuieli de personal
Titlul II Bunuri şi servicii
Titlul VIII Asistenţă Socială
Titlul X Cheltuieli de capital

Executie bugetara
pe anul 2014
44.204

Executie bugetara
pe anul 2015
53.828

10
20
57
85

2.758
1.698
39.846
-98

3.676
2.386
47.855
-89

68.02.06

31.150

28.305

10
20
57
70

21.674
8.498
594
402
-18

21.761
6.069
318
167
-10

68.02.50

119

937

56

119

937

56
56
56

21
71
27

60
877
0
83.070
- mii lei -

68.02.05

Titlul XVII Plăţi efectuate în anii 85
precedenţi şi recuperate în anul
curent
Proiect ADAPT:Dreptul la EgAlitate si
Acces pe Piata muncii
Titlul VIII Proiecte cu finantare din fonduri
externenerambursabile(FEN)postaderare
- Cheltuieli de personal
- Bunuri şi servicii
- Cheltuieli de capital

TOTAL CHELTUIELI

75.473

21

Executie bugetara comparativa anul 2014 - anul 2015, cheltuieli privind
asistenta sociala pentru persoane cu handicap, cap. 68.02.05
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Execuţie bugetară comparativă anul 2014 - anul 2015, cheltuieli privind asistenţa
socială pentru familie şi copii, cap. 68.02.06
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Executie bugetara comparativa anul 2014 - anul 2015, cheltuieli privind Proiect
ADAPT:Dreptul la egAlitate si Acces pe Piata muncii, cap. 68.02.50
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Deasemenea, instituţia noastră are în derulare următoarele proiecte:
1.Proiectul ADAPT-“Dreptul la EgAlitate si Acces pe Piata muncii” este implementat de
D.G.A.S.P.C.Galaţi fiind finanţat din Fondul Social European. Menţionăm că, în urma rambursării
sumelor de către Autoritatea de Management, în urma cererilor de rambursare realizate de liderul
de parteneriat (SC RU EUROPE SRL), bugetul Consiliului Judeţului Galati se va reîntregi.
Menţionăm că înainte de începerea derulării Proiectului ADAPT: „Dreptul la EgAlitate şi Acces
pe Piaţa Muncii” au fost deschise pentru plăţi următoarele conturi:
 RO63TREZ24A685050560201X- pentru finanţarea naţională
 RO79TREZ24A685050560202X-pentru finanţarea externă nerambursabilă
În cadrul bugetului aprobat, aceste sume se regăsesc la Secţiunea de dezvoltare - Titlul
VIII - Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare,capitol 68.02.50.
Plăţile efectuate din capitolul 68.02.50 se detaliază astfel:
 Fondul Social European (FSE) = 856.566 lei din care:
 Cheltuieli de personal
54.840 lei
 Cheltuieli cu bunuri şi servicii 801.726 lei
 Finanţare naţională (FN)
= 80.593 lei din care:
 Cheltuieli de personal
5.160 lei
 Cheltuieli cu bunuri şi servicii
75.433 lei
2.Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului în calitate de Partener şi
Fundaţia de Sprijin a Vârstnicilor în calitate de aplicant conform Acordului de parteneriat au
implementat Proiectul “Retea de centre de sprijin pentru victimele violenţei domestice-SOS
VIOLENŢA” în cadrul Programului de finanţare RO20 “Violenţa domestică şi violenţa bazată pe
deosebirea de sex” finanţat de Regatul Norvegiei prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014.
Pentru acest proiect au fost deschise la Trezorerie:
2.1. Conturi de venituri pentru Mecanismul Financiar Norvegian pe codul fiscal al institutiei
-Sursă de finanţare D - Fonduri externe nerambursabile.
 Cofinantare nationala (13,5%) - reprezentând cofinanţarea primită de la Ministerul Justiţiei
 FEN - Cofinanţare primită de la Mecanismul Financiar Norvegian ( 76,47%);
- Cofinanţare primită de la Fundaţia Sprijin Vârstnici (10,03%).
2.2.Conturi de cheltuieli Mecanismul Financiar Norvegian pe codul fiscal al instituţiei -Sursă
de finanţare D - Fonduri externe nerambursabile, capitol 68 ”Asigurări şi asistenţă socială”,
subcapitol 50, paragraful 50 ”Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale”.
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 56.18.01 Finanţare naţională - plăţile pentru partea de cofinanţare în cotă de 13,5%
(Cofinantare Ministerul Justitiei )
 56.18.02 Finanţare externă nerambursabilă - plăţile pentru partea de FEN 86,5%
(Cofinantare MFN si Cofinantare FSV).
Plăţile efectuate se detaliază astfel:
Cofinanţare naţională (13,5%) = 7.971,84 lei
- Cheltuieli de personal
= 1.470,98 lei
- Cheltuieli materiale
= 1.337,99 lei
- Cheltuieli de capital
= 5.162,87 lei
 FEN ( 86,5% )
= 51.078,70 lei
- Cheltuieli de personal
= 9.425,02 lei
- Cheltuieli materiale
= 8.573,07 lei
- Cheltuieli de capital
= 33.080,61 lei
-Cofinanţare primită de la Mecanismul Financiar Norvegian (MFN) ( 76,47%) =
45.155,94 lei
- Cheltuieli de personal
= 8.332,15 lei
- Cheltuieli materiale
= 7.579
lei
- Cheltuieli de capital
= 29.244,79 lei
-Cofinantare primita de la Fundatia Sprijin Varstnici (FSV) (10,03%)
=
5.922,76 lei
- Cheltuieli de personal
= 1.092,87 lei
- Cheltuieli materiale
=
994,07 lei
- Cheltuieli de capital
= 3.835,82 lei
Sumele neutilizate din cota parte de cofinanţare naţională neutilizată până la sfârşitul anului
2015 în valoare de 5.850,61 lei au fost restituite cu OP.6103/21.12.2015.(art.56.18.01).
La data de 31 decembrie 2015 a fost virat excedentul aferent exercitiului bugetar curent
conform O.P. 6319/31.12.2015 in valoare de 37.521,53 lei (art.56.18.02) din care:
- Cofinantare FSV = 4.350,24 lei
- Cofinantare MFN= 33.171,29 lei
3.Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului în calitate de Partener şi
Universitatea de Medicină şi Farmacie Bucureşti în calitate de Coordonator proiect conform
Contractului de finanţare nr.2014-2-RO01-KA205-013237 au implementat proiectul “Youth
Community-Based Oral Health Learning Model” depus spre finanţare în cadrul Programului
Erasmus+, Actiunea-cheie2; Parteneriate Strategice.
Pentru acest proiect au fost deschise la Raiffeisen Bank două conturi(un cont de EURO si un
cont de LEI ), iar la Trezorerie -pe codul fiscal al institutiei -Sursa D Un cont de venituri - capitol 45.08 subcapitol 17,paragraf 03 Prefinanţare - pentru sumele
rezultate din schimbarea de valută din Raiffeisen Bank.
 Un cont de cheltuieli pentru efectuarea plăţilor - capitol 68.08 ”Asigurări şi asistenţă socială”,
subapitol 50, paragraf 50 “Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale” pentru Titlul
56 alineat 17.02.
Plăţile efectuate se detaliază astfel:
- Cheltuieli de personal
= 548,00 lei
- Cheltuieli materiale
= 185,85 lei
- Cheltuieli de capital
= 733,85 lei
Proiectul este finanţat prin intermediul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European
( Granturile SEE ).
La data de 31 decembrie 2015 a fost virat excedentul aferent exercitiului bugetar curent
conform O.P. 6319/31.12.2015 in valoare de 9.966,15 lei (art.56.17.02).
4. În anul 2015 s-a implementat proiectul MASPA - “Măsuri pentru promovarea nondiscriminarii şi
incluziunii sociale în mediul şcolar, comunitate şi pe piaţa muncii pentru persoanele cu autism cu
focus pe comunitatea roma“ la care instituţia noastră are calitate de Partener conform actului
Adiţional nr.1 la Acordul de Parteneriat şi are repartizat un buget total de 82.300 lei.
Prin Hotărârea nr.96/27.08.2015 al Consiliului Judeţean Galaţi a fost aprobat bugetul pe anul
2015 la sursa D în valoare de 60.000 lei defalcat astfel:
 51.000 lei - sumă din fonduri europene nerambursabile şi
 9.000 lei - sumă din fonduri naţionale.
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Pentru efectuarea plăţilor s-au deschis conturi la Trezoreria Municipiului Galaţi. Plăţile au fost
efectuate în urma Cererilor de deschidere de credite aprobate prin Dispoziţia nr.1298/10.09.2015 a
Consiliului Judeţean Galaţi.
Cheltuielile proiectului MASPA au fost înregistrate în capitolul bugetar 68.08.50.17, astfel:
 Cheltuieli de personal : 8.210,00 lei
 Cheltuieli materiale :
3.841,90 lei,
defalcate astfel:
 Cheltuieli din Fonduri Europene nerambursabile (85%) (art. 56.17.02):
-Cheltuieli de personal: 6.978,50 lei
-Cheltuieli materiale :
3.265,61 lei
 Cheltuieli din Fonduri Nationale (15%) (art. 56.17.01):
-Cheltuieli de personal : 1.231,50 lei
-Cheltuieli materiale :
576,29 lei.
Plăţile efective ale proiectului MASPA sunt defalcate astfel:
 Plăţi salarii :
7.030,00 lei
 Cheltuieli materiale :
3.841,90 lei,
defalcate astfel:
 Cheltuieli din Fonduri Europene nerambursabile (85%) (art. 56.17.02):
-Plăţi salarii:
5.975,50 lei
-Plăţi materiale :
3.265,61 lei
 Cheltuieli din Fonduri Nationale (15%) (art. 56.17.01):
-Plăţi salarii :
1.054,50 lei
-Plăţi materiale :
576,29 lei.
Sumele neutilizate din cota parte de cofinanţare naţională neutilizată până la sfârşitul anului
2015 în valoare de 4.369,21 lei au fost restituite cu OP.5948/17.12.2015.(art.56.17.01).
La data de 31 decembrie 2015 a fost virat excedentul aferent exercitiului bugetar curent
conform O.P. 6319/31.12.2015 in valoare de 24.758,89 lei (art.56.17.02).
Director General,
Manon Emilia Cristoloveanu
Director General Adjunct
pentru Protectie Sociala,
Ciprian Groza

Director General Adjunct
Economic si Administrativ,
Catalin Vadana

Coordonator Compartiment
Monitorizare, Mass-Media
Carmen Mihaela Mironov
Red. in 2ex.
Cirimpei Ramona

Vă atragem atenția că operațiunile exercitate fără drept în legătură cu acest document (multiplicarea, difuzarea, adaptarea,
completarea, extragerea, utilizarea, dezvăluirea) către terți prin transmiterea sub orice formă, se află sub incidența Legii 677/2001
privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date .

25

Abrevieri :
DGASPC – Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului;
DGPC – Directia Generala Protectia Copilului;
IPJ – Inspectoratul de Politie Judetean;
MMFPS – Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale;
ANITP – Agentia Nationala Impotriva Traficului de Persoane;
AMP – asistent maternal profesionist;
ONG – organism non guvernamental;
BAP – birou adoptii si postadoptii;
CPC – comisie protectia popilului;
IVA – incuviintare in vederea adoptiei;
DPA – deschidere procedura adoptie;
AQ – audit intern al calitatii;
CACCES – centru de asistenta pentru copilul cu nevoi speciale;
CACDN- centru pentru recuperare copil cu handicap;
ANPH – Autoritatea Nationala a Persoanelor cu Handicap;
BCIS – birou consiliere si integrare sociala persoane defavorizate;
APUC – achizitii publice si urmarire contracte;
OMFP – ordinul ministrului finantelor publice;
CMTIS – Child Monitoring and Tracking Information System;
AJOFM – Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca;
ITM – Inspectoratul Teritorial de Munca;
CJPAS – Casa Judeteana de Pensii si Asigurari Sociale;
SSM – securitate si sanatate in munca;
PSI – prevenire si stingere incendii;
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