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Introducere

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 272/2004 şi HG 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;
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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.
1 – COMPONENTA ASISTENŢĂ MATERNALĂ
Obiectivul general: Oferirea unui cadru stabil şi securizant in familii de asistenti maternali
pentru 852 copiii lipsiti, temporar sau definitiv, de ocrotirea parintilor sai, pana la gasirea unei
solutii definitive – reintegrare in familia naturala sau adoptie interna.
Obiective specifice:
•
reintegrarea unui număr de 25 de copii în familia naturală
•
reevaluarea împrejurărilor care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecţie pentru 200
copii aflaţi în asistenţă maternală.
•
instruirea permanentă a asistenţilor maternali profesionisti în funcţie de nevoile
individuale ale copiilor.
Activităţi desfăşurate în cadrul serviciului
•
Instrumentarea dosarelor AMP in CPC in vederea reinnoirii/suspendarii retragerii
atestatului de asistent maternal
•
monitorizarea periodica a activitatii asistentilor maternali - 337 vizite/1luna
•
instruire periodica a asistentilor maternali - 612 amp instruiti
•
consiliere si suport asistentilor maternali care au intampinat dificultati in activitate - 419
- asistenti maternali consiliati
•
consilierea si reabilitarea copiilor aflati in plasament la AMP care au intampinat dificultati
de adaptare/integrare -583 - copii consiliati si 59 – familii naturale
•
instrumentarea dosarelor copiilor plasati la AMP in CPC sau instanta de judecata, dupa
caz
•
reevaluarea imprejurarilor care au condus la instituirea masurii de protectie pentru copiii
plasati la AMP - 109 -reevaluari, 395 - rapoarte psihosociale, 431 – PIP.
•
monitorizarea periodica a evolutiei copilului in familia AMP - 337 vizite/1 luna
Situatia statistica comparativa pentru perioada de timp 2005 – 2008 pentru principalele
categorii de beneficiari:
Plasament la asistent maternal profesionist
880
860
840

853

820
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760
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720

752
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1
nr. copii dec. 2005

nr. copii dec. 2006

nr. copii dec. 2007

nr. Copii dec. 2008
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Tipuri de masuri privind asistenta maternala dec 2005 – dec 2008

Nr. cazuri
Dec. 2005

Tipuri de caz

Nr.
cazuri
Dec.
2006

Nr. cazuri
Dec.2007

Nr. cazuri
Dec.2008

ASISTENTA MATERNALA
599

650

658

646

593

636

651

635

439

450

459

430

151

182

185

198

2

2

5

3

-

1

1

3

1

1

1

1

Asistenti maternali care ocrotesc copii
cu nevoi speciale

84

98

114

112

Total copii aflati in plasament la
asistent maternal profesionist

752

829

853

852

Asistenti maternali atestati
Asistenti maternali
plasament

cu

copii

in

Din care: cu un copil in plasament
cu doi copii in plasament
cu trei copii in plasament
cu 4 copii in plasament
cu 5 copii in plasament

In perioada 2006-2008 se observă o menţinere a numărului de asistenţi maternali si a
numărului de copii plasaţi la asistenţi maternali.
In cursul anului 2008, activitatea serviciilor de asistenţă maternală s-a derulat astfel:
Ø Atestări asistenti maternali – 29 (14 efectuate de Biroul INTAKE)
Ø Reinnoiri atestate asistenti maternali profesionisti – 241
Ø Retrageri atestate asistenti maternali profesionisti – 44
- la cerere –28
- in baza raportului asistentilor sociali – 15
- in urma decesului asistentului maternal - 1
Ø Nereînnoiri atestate asistenti maternali profesionisti – 3
Ø Suspendare atestate asistenti maternali profesionisti – 12
Ø Modificare atestate asistenti maternali profesionisti - 4
Ø Reevaluarea măsurii de plasament la asistent maternal profesionist – 109 din care 76
prin instanta, 33 prin Comisia pentru Protectia Copilului
Ø Instituiri de masuri de plasament la asistenti maternali profesionisti – 82, dintre care:
- 12 copii abandonati in maternitate
- 3 copii preluati din plasament familial
- 7 copii preluati din centru de plasament
- 12 copii preluati in regim de urgenţă pe calea ordonantei presedintiale
- 48 copii preluati din familiile naturale datorita conditiilor precare de crestere si
educare
Ø

Incetari de masuri de plasament la asistenti maternali profesionisti – 83, dintre care:
- Reintegrari in familie - 21
- adoptii interne – 15
- declinari de competente catre alte judete – 4
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-

incetare masura de plasament ca urmare a majoratului - 4
mentinere in sistem 39 - plasament familial – 13
- centru de plasament - 23
- case de tip familial - 3

Analiza datelor statistice
Anul 2007

Anul 2008

INTRARI IN SISTEMUL DE PROTECTIE - AMP
42
82
IESIRI DIN SISTEMUL DE PROTECTIE -AMP
32
83

Iesiri din sistemul de asistenţă maternală

Tip masura de protectie

Anul 2007

Anul 2008

Reintegrare
Plasament familial
Adoptie interna
Centru de plasament
Declinari de competente catre alte judete
Incetare masura de plasament ca urmare
a majoratului

11
8
3
8
1
1

21
13
15
26
4
4

Centru de

30

plasament

Reintegrare

26

25

Adoptie
interna

21
20

Plansament
familial

15

Declinari de
competente
catre Incetare
alte
masura

15

13
11
8

10

judete

8

5

4

3
1

0

1

2

de
plasament

3

4

4
1

5

6

Anul 2007

11

8

3

8

1

1

Anul 2008

21

13

15

26

4

4

Deşi se observă o creştere a numărului de copii reintegraţi şi adoptaţi, se constată şi o
creştere alarmantă a numărului de copii transferaţi din asistenţă maternală în centre de
plasament de la 8 în anul 2007 la 26 în anul 2008. Cauzele care au determinat această creştere
se regăsesc în demisia asistentilor maternali, stoparea angajării de noi asistenţi maternali, slabe
competenţe/abilităţi ale unor asistenţi maternali de a lucra cu adolescenţi si copii cu dizabilităţi
în strânsă legătură cu inexistenţa unor cursuri de formare continuă.
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Dificultăţi întâmpinate în cursul anului 2008
•
In cursul anului 2008 activitatea de asistenţă maternală a fost împărţită între Biroul
Intake, subordonat Directorului general şi Serviciile de asistenţă maternală, aflate în subordinea
Directorului general adjunct
•
Pana in luna octombrie activitatea de recrutare, evaluare, pregatire şi atestare asistenţi
maternali a fost derulată de Biroul Intake. Activitatea de pregătire a viitorilor asistenţi maternali a
fost realizată de Asociaţia “Speranţa Danubiană” Galaţi.
•
In luna octombrie 2008 activitatea Biroului Intake a fost predată serviciilor de asistenţă
maternală, astfel s-au preluat 172 dosare în lucru şi 171 cereri ale solicitanţilor de a deveni
asistenţi maternali. Dintre aceştia au fost selectate 12 persoane care să urmeze cursurile iniţiale
de asistenţi maternali.
•
Evaluarea solicitanţilor si a persoanelor cu care aceştia locuiesc nu s-a realizat de către
asistenţi sociali cu studii superioare si experinţă în domeniu şi de către psihologi
•
Angajaţii desemnaţi pentru instrumentarea dosarelor copiilor aflaţi în asistenţă maternală
nu au pregătire specifică de asistenţă socială, iar o parte dintre aceştia nu au nici cursuri de
formare în domeniu
•
Numărul mediu de cazuri ale unui angajat este mai mare decât cel prevăzut în
standardele minime obligatorii
•
S-au înregistrat întârzieri la plata drepturile de care beneficiază copiii şi tinerii aflaţi în
plasament la asistenţi maternali.

Priorităţi şi obiective pe anul 2009
Realizarea si implementarea metodologiei de organizare si functionare a serviciilor de
asistenta maternala;
- Acreditarea serviciilor de asistenta maternala de catre Comisia de Acreditare a furnizorilor de
servicii sociale Galati;
- Formarea continuă a angajaţilor care au atribuţii de asistenţă socială şi a asistenţilor maternali
profesionişti în funcţie de nevoile copiilor, în special a asistenţilor maternali care îngrijesc copii
cu handicap;
- Participarea la sesiuni de formare formator a cel puţin un specialist (asistent social, psiholog)
din cadrul serviciilor de asistenţă maternală şi a unui asistent maternal profesionist;
- Deblocarea şi ocuparea posturilor vacante de asistenţi maternali profesionişti;
- Reintegrarea în familia naturală a cel puţin 25 de copii aflaţi în asistenţă maternală;
- Reevaluarea împrejurărilor care au stat la baza stabilirii masurilor de protectie pentru 200
copii aflat în asistenţă maternală;
- Implementarea unei metodologii de lucru privind evaluarea psihologica a AMP. In prezent, unii
AMP sunt evaluati de catre psihologul serviciului, altii de catre psihologi din afara institutiei la
atestare si reatestare. Din aceasta cauza, unii obtin aviz psihologic iar altii o evaluare
psihologica.
- Infiintarea unui cabinet psihologic acreditat la nivelul serviciilor de asistenta maternala cu
psihologi care sa obtina atestat in domeniul psihologiei clinice si a psihologiei muncii.
- Achizitionarea testelor psihologice absolut necesare desfasurarii activitatii de evaluare.
2.SERVICIUL PROTECŢIE DE TIP FAMILIAL
Obiective generale: promovarea şi protecţia drepturilor copilului
Obiective specifice ale serviciului:
Ø Informarea comunităţii locale în ceea ce priveşte problematica copilului şi a familiei lui
cât şi a serviciilor sociale oferite de instituţie şi de SPTF sau de alte instituţii ce au
competenţe în domeniul social
Ø Sprijinirea şi asistarea părinţilor / familiei lărgite în vederea prevenirii separării copilului
de familia sa
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Ø Sprijinirea şi asistarea copiilor care se confruntă cu probleme de natură familială, şcolară
sau socială
Ø Asigurarea de consultanţă şi formare profesională pentru angajaţii din cadrul primăriilor
comunelor din judeţul Galaţi, angajaţi care desfăşoară activităţi de asistenţă socială
Ø Prevenirea abandonului copilului prin instituirea plasamentului sau tutelei în cadrul
familiei lărgite
Ø Asigurarea protecţiei copilului abuzat / neglijat prin instituirea plasamentului la familie /
AMP / CP, în funcţie de vârsta şi starea medicală a copilului
Ø Monitorizarea situaţiei copiilor care au instituită tutela
Grupuri ţintă ale serviciului:
Ø
Ø
Ø
Ø

Copiii aflaţi în risc de separare de părinţi
Copiii părăsiţi în unităţi sanitare/alte locaţii
Copiii abuzaţi / neglijaţi
Copiii cărora le sunt încălcate drepturile

Activităţi specifice desfăşurate de către personalul din cadrul serviciului :
Ø evaluarea iniţială a cazului şi îndrumarea petentului spre instituţia sau serviciul
competent să le soluţioneze cererea
Ø consilierea şi informarea părinţilor în scopul promovării şi respectării drepturilor copilului
Ø consilierea mamei care anunţă că doreşte să renunţe la copil imediat după naştere, în
scopul evitării abanonului copilului şi reintegrării lui în familia naturală sau lărgită
Ø facilitarea găzduirii cuplului mamă - copil în Centrul Maternal Nova 2002 şi consilierea
mamei în vederea reintegrării în familia naturală sau lărgită împreună cu nou-născutul
Ø sprijinirea mamei în vederea obţinerii actului ei de identitate şi a actului de naştere al
copilului
Ø efectuarea de anchete sociale şi monitorizări ale situaţiei copiilor aflaţi în grija părinţilor,
în vederea prevenirii abandonului minorilor de către părinţi şi a respectării drepturilor
copiilor de către părinţi sau comunitate
Ø verificarea situaţiilor de abuz asupra copiilor şi luarea măsurilor ce se impun pentru a
scoate copilul din mediul respectiv sau pentru a consilia părinţii în ceea ce priveşte
modalitatea de a comunica eficient şi corect cu proprii copii
Ø propunerea instituirii măsurii de plasament în regim de urgenţă prin dispoziţie a
directorului general sau prin ordonanţă preşedinţială
Ø instrumentarea cazurilor copiilor pentru care este necesară luarea unei măsuri de
protecţie (plasament la rude, familii sau AMP, plasament în CP )
Ø colaborarea cu reprezentanţii comunităţii locale în vederea respectării drepturilor
copilului (e vorba de asistenţii sociali din primării, de medicii de familie, educatorii,
învăţătorii, profesorii, psihologii din şcoli, poliţiştii, preoţii etc.)
Ø evaluarea psiho-socială a copiilor la solicitarea instanţelor judecătoreşti, în caz de divorţ
al părinţilor sau de neînţelegeri între părinţi în ceea ce priveşte dreptul la vizită sau
menţinerea relaţiei cu copilul
Ø evaluarea şi consilierea copiilor care absentează de la şcoală
Prezentarea activităţii serviciului prin intermediul datelor statistice
pe anii 2006-2007-2008
Nr.
crt.
1

2

Tipul activităţii
Copii în pericol de
abandon în unităţi
sanitare
Sesizări de abuz

Anul
2006

Anul
2007

Anul
2008

135

122

132

140

237

476

Observaţii
Numărul de copii în pericol de abandon
în unităţi sanitare a rămas aproximativ
constant
Numărul copiilor pentru care am primit

6

60

69

144

99

92

94

42

27

Numărul cazurilor prezentate în CPC
pentru instituirea unor măsuri de
protecţie a scăzut constant - datorită
prevederilor exprese ale Legii nr.
272/2004 privind exprimarea
consimţământului ambilor părinţi la
instituirea unei măsuri de protecţie ,
cele mai multe cazuri au fost trimise
spre soluţionare instanţei judecătoreşti

237

476

42

2006

Copii in pericol
abandon

Sesizari de abuz

2007

Plas in regim de
urgenta

94
42

2008

Dosare
instrumentate in
instanta

27

92

99

144
69

60

42

140

500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

132

5

122

4

Plasamente în
regim de urgenţă
Nr. dosare
înaintate la
serv./consilierul
juridic pentru
instituirea unei
măsuri de protecţie
Nr. de dosare
înaintate CPC
pentru instituirea
unei măsuri de
protecţie

135

3

sesizări de abuz a crescut de aprox. 3
ori
Numărul PRU a crescut cu aproximativ
25%
Deşi în 2006 au fost instrumentate mai
multe dosare (multe erau restanţe ale
anului 2005), în 2007 şi 2008 numărul
s-a păstrat aproximativ constant.

Dosare
instrumentate prin
CPC

Referitor la numărul de cazuri instrumentate în cursul anilor 2006-2007-2008, situaţia se prezintă
astfel :
•
În anul 2006 au fost instrumentate 491 de cazuri (fără a ţine seama de activitatea
Compartimentului adopţii)
•
În anul 2007 au fost instrumentate 543 de cazuri
•
În anul 2008 au fost instrumentate 751 cazuri
După cum se observă, numărul de cazuri a crescut anual, aproape dublându-se în 2008 faţă de
2006. Acest lucru se datorează pe de o parte faptului că numărul copiilor lăsaţi fără supraveghere din
partea părinţilor a crescut dar şi faptului că la nivelul publicului larg abia în prezent s-a conştientizat
faptul că abuzul asupra unui copil trebuie sesizat de îndată de către orice persoană care are
cunoştinţă de acest lucru.
In ceea ce priveşte volumul activităţii ce va fi desfăşurată de către serviciu în 2009 , prognozăm că
acesta se va mări şi mai mult, deoarece situaţia economică a populaţiei judeţului se deteriorează tot
mai mult, ceea ce determină imposibilitatea părinţilor de a-şi creşte copiii dar şi creşterea tendinţelor
de violenţă în familie datorită lipsurilor materiale şi problemelor de sănătate ale părinţilor.
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Referitor la tipurile de măsuri de protecţie (cazuri finalizate) ce au fost luate pentru copiii care au
intrat în evidenţa serviciului în anul 2008, situaţia statistică se prezintă astfel :
Ø Un număr de 44 de copii au fost plasaţi la rude sau alte familii
Ø Un număr de 41 de copii au fost plasaţi la AMP
Ø Un număr de 14 copii au fost plasaţi în CP
Total cazuri finalizate : 99
Analizând aceste date, se observă că 85% din numărul cazurilor finalizate în cursul anului 2008
au fost de tip familial, şi numai 14% de tip rezidenţial.
Totuşi, având în vedere situaţia existentă la sfârşitul anului 2008 în sistemul de asistenţă
maternală, respectiv supraaglomerarea acestuia, prognozăm faptul că în cursul anului 2009 situaţia
se va schimbă, deoarece, fiind nevoiţi să luăm măsuri de protecţie de urgenţă pentru copiii aflaţi în
situaţii de risc şi neidentificând un AMP disponibil, vom fi nevoiţi să propunem plasarea copiilor în
Centrul de primire minori sau în centre de plasament. In prezent avem dosare suspendate pe rolul
instanţei judecătoreşti datorită faptului că nu am putut identifica asistent maternal profesionist
disponibil şi am fost nevoiţi să propunem plasarea unor copii de vârstă mică în Centrul de primire
minori. Situaţia aceasta se va perpetua şi agrava datorită lipsei soluţiilor de protecţie a copiilor în
sistem familial şi datorită lipsei activităţii de prevenire de la nivelul colectivităţilor locale din judeţul
Galaţi.
Luând în considerare situaţia statistică prezentată mai sus dar şi situaţia de fapt pe care o
constatăm de cel puţin jumătate de an, din care reiese faptul că atât sistemul de asistenţă maternală
cât şi cel rezidenţial s-au blocat, nu mai pot primi copiii care au nevoie de protecţie, în cursul anului
2009 nu vom mai putea acorda protecţie adecvată nevoilor copiilor aflaţi în situaţie de risc.
In consecinţă propunem următoarele măsuri care să ne ajute în rezolvarea operativă a
cazurilor ce ne revin spre instrumentare:
Ø Asigurarea de consultanţă şi formare profesională pentru angajaţii din cadrul primăriilor
din judeţul Galaţi, care desfăşoară activităţi de asistenţă socială, dar şi sensibilizarea
reprezentanţilor aleşi ai comunităţilor locale în vederea realizării unei activităţi de
asistenţă socială eficiente, astfel:
Ø trebuie constituită o echipă formată din specialişti cu experienţă din cadrul serviciilor
care lucrează efectiv cu reprezentanţii comunităţilor locale, echipă care să întocmească
şi să transmită primăriilor materiale informative privind noile reglementări legislative
specifice domeniului nostru de activitate ;
Ø periodic trebuie organizate întâlniri cu asistenţii sociali sau persoanele cu atribuţii de
asistenţă socială din cadrul primăriilor, pentru a le îndruma şi sprijini în întocmirea
corectă a documentelor pe care le solicităm frecvent de la dânşii (planuri de servicii,
anchete sociale, fişe de monitorizare a copilului şi familiei)
Ø urgent trebuie organizate întâlniri cu primării şi consilierii locali pentru reactivarea
Consiliilor Comunitare Consultative
Ø Sprijinirea primăriilor pentru a întocmi şi câştiga proiecte de finanţare nerambursabilă
pentru înfiinţarea de centre de zi şi alte categorii de servicii destinate persoanelor aflate
în situaţii de risc (copii, familii, bătrâni)
Ø Sprijinirea primăriilor care au înfiinţate centre de zi dar nu sunt funcţionale încă
Ø Identificarea celor mai potrivite persoane care doresc să devină asistenţi maternali
profesionişti cu ajutorul primăriilor din judeţ, astfel încât să putem evalua, pregăti
profesional, atesta şi angaja ca AMP persoane ce au disponibilitatea de a primi câte 2
copii sau mai mulţi (având în vedere faptul că foarte mulţi copii aflaţi în situaţii de risc
provin din familii cu mai mult de 2 copii)
Rezultate aşteptate:

8

•
Realizarea unei activităţi preventive efective şi eficiente la nivelul comunităţilor locale, în
aşa fel încât cazurile sociale să fie sesizate şi instrumentate din timp şi profesionist
•
Creşterea numărului de cazuri de prevenire a abandonului copiilor de către părinţi
•
Scăderea numărului de cazuri care ne sunt sesizate pentru a lua o măsură de protecţie
•
Creşterea numărului de profesionişti în asistenţă socială angajaţi de către comunităţile
locale
Obiectivele SPTF pentru anul 2009:
1. Informarea comunităţii locale în ceea ce priveşte problematica copilului şi a familiei lui cât şi
a serviciilor sociale oferite de instituţie şi de SPTF sau de alte instituţii ce au competenţe în
domeniul social – câte o întâlnire trimestrială desfăşurată în judeţ, la care să participe
reprezentanţi din cadrul a 25% din numărul total de comune;
2. Sprijinirea şi asistarea părinţilor / familiei lărgite în vederea prevenirii separării copilului de
familia sa - 25 de persoane consiliate pe lună;
3. Sprijinirea şi asistarea copiilor care se confruntă cu probleme de natură familială, şcolară
sau socială – 10 copii consiliaţi pe lună;
4. Asigurarea de consultanţă şi formare profesională pentru angajaţii din cadrul primăriilor
comunelor din judeţul Galaţi, angajaţi care desfăşoară activităţi de asistenţă socială – 30 de
angajaţi din cadrul primăriilor vor beneficia de formare în domeniul asistenţei sociale a copilului
şi familiei;
5. Prevenirea abandonului copilului prin instituirea plasamentului sau tutelei în cadrul familiei
lărgite - 5 cazuri / lună;
6. Asigurarea protecţiei copilului abuzat / neglijat prin instituirea plasamentului la AMP/CP, în
funcţie de vârsta şi starea medicală a copilului - 3 cazuri/lună;
7. Monitorizarea situaţiei copiilor care au instituită tutela - 30 cazuri anual.

3. Biroul reintegrare familială
Biroul pentru pregătirea reintegrării familiale are drept misiune reintegrarea în familia
naturală sau lărgită, integrarea într-o familie potenţial adoptatoare, în condiţiile Legii
nr.272/2004 – protectia si promovarea drepturilor copilului, a prevederilor Ordinului nr. 288/2006
– pentru aprobarea Standardelor Minime Obligatorii privind managementul de caz în protecţia
copilului, a prevederilor Ordinului nr. 286/2006 - pentru aprobarea Normelor metodologice
privind întocmirea planului de servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea planului
individualizat de protecţie.
Funcţiile esenţiale pe care le îndeplineşte BRF sunt: evaluarea, pregătirea,
sprijinirea şi monitorizarea copilului şi familiei pentru realizarea eficientă a procesului de
reintegrare/integrare.
Beneficiarii serviciului sunt:
1. copiii care au o măsură de protecţie de tip familial (plasament familial sau
tutelă), ale căror dosare ne sunt transmise de catre alte servicii/birouri din cadrul instituţiei ce au
instrumentat dosarul în vederea instituirii plasamentului la o persoană sau familie, ca măsură
specială de protecţie;
2. familia, familia extinsă, persoana/familia de plasament,
familia (potenţial) adoptatoare, persoanele de referinta sau alte persoane importante pentru
copil.
Situaţia statistică a activităţii BRF :
- La finele lunii ianuarie 2009 - 950 cazuri la care se adauga un numar de 15 cazuri
provenite din alte judete.
- Numarul mediu actual de cazuri este 70 cazuri/persoana, standardele minime
obligatorii aplicabile in managementul de caz in protectia copilului prevad un numar maxim de
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30 cazuri /manager de caz iar standardele aplicabile in domeniul integrarii/reintegrarii familiale
prevad un numar maxim de 15 cazuri/responsabil de plan interventie specifica.
Analizand anul 2008, observam curba ascendenta in ceea ce priveste numarul
reintegrarilor/iesirilor din sistem comparativ cu anul 2007:
Nr. cazuri noi
65
67
132

Anul 2007
Anul 2008
TOTAL

Nr. cazuri incetate
101
193
294

Nr. reintegrari in familia naturala
29
54
83

La nivelul biroului ne confruntăm cu un număr mare de cazuri – 60 de copii - cu măsură
de plasament la rude/persoane care necesită identificarea unui AMP sau a unui centru de
plasament în vederea plasării copiilor insa nu reusim sa primim raspunsuri pozitive la solicitari
datorita blocajului in care se gaseste institutia.
Aceasta situatie este generata de cativa factori sociali/materiali pe care ii vom enumera
in cele ce urmeaza.
La finele trim. IV 2008, in evidenta Biroului Reintegrare Familiala erau inregistrate
201 cazuri de copii ai caror parinti sunt plecati la munca in strainatate pentru care s-a
stabilit o masura de protectie speciala.
Număr de copii cu măsură de protecţie
Număr de familii în care
părinţii sunt plecaţi la muncă
în străinătate
- cu ambii părinţi
plecaţi la muncă în
străinătate
- cu un singur
părinte plecat la
muncă în străinătate
- cu părinte unic
susţinător al familiei
monoparentale
plecat la muncă în
străinătate
Total

la rude
până la gradul IV

la alte
persoane/familii

28

31

3

63

78

2

77

80

7

168

189

12

la AMP

Număr de copii ai căror părinţi
sunt plecaţi la muncă în
străinătate

în CP

Distribuţia pe sexe
M

F
89

112

Distribuţia copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate pe grupe de vârstă
<1 ani

1-2 ani

3-6 ani

7-9 ani

10-13 ani

0

1

21

52

61

14-17
ani
66

Problemele pe care le ridică aceşti copii vor exista în continuare întrucât la
momentul actual serviciile pe care le oferă sistemul de protecţie acoperă doar nevoile de
bază ale acestora (desemnarea unui reprezentant legal, asigurarea unui mediu în care
copilului îi sunt asigurate condiţii minime de trai), lipsind alternativele reale de sprijin şi
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îndrumare şi conducând la blocaje – servicii de consiliere, centre de zi, apartamente,
centre de urgenta, centre pentru consiliere copii neglijati/abuzati.
Respectand legislatia in vigoare dar si solicitarile instantelor de judecata, in prima situatie
am apelat la ANPDC/MAE – Directia Generala de Afaceri Consulare in vederea efectuarii
demersurilor necesare pentru efectuarea anchetelor sociale si obtinerea actelor doveditoare ale
situatiei parintilor in strainatate. Raspunsurile vin insa extrem de greu, in aceasta perioada fiind
nevoiti sa suspendam rezolvarea cazurilor.
In cea de-a doua situatie suntem nevoiti sa apelam la sprijinul organelor de politie –
serviciile de investigatii criminale/disparitii in speranta ca vor reusi sa obtina informatii
suplimentare cu metodele de investigatii caracteristice profesiei.
Rezolvarea acestor situatii este mult ingreunata datorita lipsei de sprijin din partea
personalului cu atributii de asistenta sociala din cadrul comunitatilor locale care au, potrivit legii,
obligatia supravegherii si monitorizarii acestor situatii, dar si depunerea tuturor eforturilor legale in
vederea prevenirii ajungerii in aceste situatii a copiilor prin identificarea surselor de sprijin la nivel
local.
Propuneri-obiective 2009 :
- Completarea echipei biroului cu specialisti astfel incat sa scada numarul de
cazuri/responsabil de caz – în prezent, sunt în evidenţă aproximativ 1000 copii, la care se
adaugă familiile de plasament, cu măsuri de protecţie a căror evaluare necesită realizarea
acestei etape.
- Identificarea de alternative de tip familial (AMP, case de tip familial) unde să putem
plasa în regim prioritar cazurile de copii/adolescenti pentru care nu mai există posibilitatea
menţinerii în familia de plasament şi nici nu putem identifica alte eventuale rude/alte familii de
suport care sa primeasca masura de protectie.
- Identificarea unor spaţii adecvate pentru desfăşurarea activităţii în condiţiile
prevăzute de legislatia aplicabila activităţii noastre, în sensul respectării intimităţii şi
confidenţialităţii datelor beneficiarilor. La momentul actual spatiul aferent biroului este total
insuficient, in circa 30 mp isi desfasoara activitatea 20 de salariati. Pentru asigurarea
confidenţialităţii, responsabilii de caz sunt nevoiţi să discute cu beneficiarii pe holul instituţiei, dar
nici în acest mod nu poate fi respectat principiul confidenţialităţii, întrucât tot aici se efectuează
consilierea şi de către alte servicii, precum şi întâlnirile dintre copii şi părinţi sau evaluări
psihologice. În aceste condiţii calitatea serviciilor oferite nu este cea impusă de standarde.
- Asigurarea formării şi perfecţionării profesionale continue a personalului din
cadrul biroului – în ultimii doi ani, nici un salariat din cadrul biroului nu a participat la cursuri de
formare profesionala.
- Asigurarea bateriilor de teste necesare realizarii evaluarii/consilierii clientilor,
mijloacelor de transport în vederea efectuării anchetelor sociale în condiţii optime şi a
resurselor materiale necesare pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţii.

4. BIROUL ADOPTII - POSTADOPTII
Obiectiv general:
Ø identificarea unui mediu familial permanent adecvat creşterii şi educǎrii copilului;
Obiective specifice:
Ø atestarea persoanelor/familiilor care solicitǎ eliberarea atestatului ca persoane/familii apte
sǎ adopte;
Ø deschiderea procedurii adopţiei interne pentru copii al cǎror plan individualizat de protecţie
stabileşte ca finalitate adopţia internǎ;
Ø determinarea compatibilitǎţii dintre copil şi familia potenţial adoptatoare pe baza nevoilor
copilului, dorinţelor şi opiniilor exprimate de acesta.
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Activitǎţi specifice desfǎşurate pentru atingerea obiectivelor:
Ø realizarea potrivirii teoretice şi practice între copilul copilul adoptabil şi familia atestatǎ
pentru adopţie;
Ø propunerea încredinţǎrii copilului în vederea adopţiei la familia atestatǎ pentru adopţie ca
urmare a potrivirii teoretice si practice dintre copil şi familie;
Ø realizarea monitorizǎrii evoluţiei copilului în familiile adoptatoare, în perioada încredinţǎrii în
vederea adopţiei pentru a se observa evoluţia relaţiilor de ataşament dintre aceştia;
Ø propunerea încuviinţǎrii adopţiei copilului dacǎ acesta a evoluat bine în familia adoptatoare;
Ø realizarea notificǎrii încheierii adopţiei cǎtre familia naturalǎ.
Compartiment Postadopţii
Obiectiv general :
Ø evaluarea şi consilierea psihologicǎ a copiilor adoptati şi a relaţiilor dintre aceştia şi pǎrinţii
adoptivi
Obiective specifice:
Ø monitorizarea copiilor care au fost adoptati pentru a se observa dacǎ existǎ probleme de
adaptare a copilului în familia adoptatoare şi pentru a sprijini familia adoptatoare sǎ
depǎşeascǎ eventualele probleme de dezvoltare a copilului
Activitǎţi specifice desfǎşurate pentru atingerea obiectivelor:
Ø realizarea de vizite trimestriale la domiciliul copilului adoptat şi întocmirea rapoartelor în
acest sens
Ø asigurǎ consiliere şi asistenţǎ familiilor adoptatoare, copiilor adoptati şi familiei biologice.
Situaţii statistice comparative pentru perioada de timp 2005-2006-2007-2008
Birou Adopţii
70
60
50

incuv.

40

IVA

30

DPA

20

Atestate

10

Nulitate

0
2005

2006

2007

Anul 2005
Incuviintari
IVA
DPA
Nulitate Adoptie
Atestate eliberate

68
–
20
–
37

2008

Anul 2006
26
2
22
26

Anul 2007
33
4
21
1
33

Anul 2008
32
16
30
1
40
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Compartiment post adopţii
Anul 2007 – 81
Anul 2008 - 74
82

81

80
78
76

cazuri active
74

74
72
70
2007

2008

Propuneri pentru îmbunăţăţirea activităţii:
Ø Completarea echipei biroului cu specialisti: asistenţi sociali şi alte categorii ( jurişti, psihologi,
psiho-pedagogi etc.)
Ø Participarea la cursuri de perfecţionare;
Ø Realizarea unor schimburi de experienţǎ cu instituţii similare din ţarǎ;
Ø Îmbunǎtǎţirea cooperǎrii între compartimentele funcţionale ale DGASPC Galaţi în realizarea
obiectivelor şi sarcinilor de serviciu;
Ø Asigurarea resurselor materiale necesare bunei desfăşurări a activităţii.
Prioritǎţi şi obiective pentru anul 2009:
Ø Organizarea unei campanii de promovare a adopţiei copiilor cu varsta peste 3 ani
Ø Sprijinirea şi promovarea organizǎrii grupurilor de sprijin pentru pǎrinţii adoptivi şi respectiv
pentru pǎrinţii biologici şi asigurarea coordonarea acestor grupuri.

5. BIROUL PENTRU READAPTAREA PSIHOLOGICĂ A COPILULUI

DELINCVENT

In cursul anului 2008 s-au înregistrat un număr de 115 copii care au săvârşit 138 de
fapte penale şi nu răspund penal;
Aceşti copii au săvârşit următoarele infracţiuni:
- furt calificat – 79 fapte
- tentativă la furt calificat – 5 fapte
- furt – 6 fapte
- violare de domiciliu – 9 fapte
- distrugere – 23 fapte
- corupţie sexuală – 3 fapte
- tentativă de omor – 1 faptă
- furt între rude – 1 faptă
- tâlhărie – 2 fapte
- viol – 4 fapte
- lovire – 4 fapte
- vătămare corporală – 1 faptă
În C.P.C. au fost instrumentate dosarele a 57 de copii în vederea instituirii măsurii de
supraveghere specializată şi plasament familial.
De asemenea au fost înaintate dosarele a 28 copii consilierului juridic în vederea
instituirii unor măsuri de protecţie de către instanţă (supraveghere specializată şi plasament
familial).
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Se află pe rolul Judecătoriei Galaţi un număr de 17 dosare penale cu privire la fapte
săvârşite de copii aflaţi în centre de plasament şi asupra acestora.
Au fost soluţionate în instanţă dosarele unui număr de 43 copii care au săvârşit fapte
penale dar nu răspund penal.
Au fost întocmite rapoarte sociopsihomedicale pentru un număr de 37 copii, fişe de
consiliere / informare a unui număr de 29 copii, rapoarte de evaluare psihologică pentru un
număr de 34 copii, 5 rapoarte audiere copii în faţa organelor de cercetare penala.
Au fost efectuate un număr de 148 reevaluări.
Am verificat şi furnizat informaţii Serviciului Probaţiune cu privire la un număr de 80 de
copii.
OBIECTIVE GENERALE 2008
Ø
reintegrarea şcolară a copiilor
Ø
Sprijinirea copilului delicvent sau/si a familiei acestuia
Ø
Colaborarea pe bază de protocoale sau convenţii cu celelalte direcţii generale, precum
şi cu alte instituţii publice din unitatea administrativ-teritorială
OBIECTIVE SPECIFICE 2008
Ø
asigurarea asistenţei, sprijinului şi facilitarea acordării de servicii de consiliere şi
terapie familiei naturale sau substitutive a copilului delincvent ;
Ø
instituirea măsurilor de protecţie care se impun pentru copilul delincvent şi
predelincvent, în Comisia pentru Protecţia Copilului, şi în instanţă şi monitorizarea acestora ;
Ø
instrumentarea cazurilor de delincvenţă şi devianţă comportamentală;
Ø
colaborare cu Fundaţia “Familia” în cadrul proiectului “Centrul de reabilitare şi
reintegrare socială a copilului delincvent” pentru oferirea de sprijin copiilor şi a familiilor a
căror copii se află în evidenţa Biroului pentru Readaptarea Psihologică a Copilului Delincvent;
Ø
asistarea pentru integrarea şcolară sau profesională a copiilor şi tinerilor cu domiciliul
legal în jud. Galaţi care ispăşesc pedepse privative de libertate în penitenciare şi centre de
reeducare;
Ø
oferirea de informaţii Serviciului Probaţiune de pe lângă Tribunalul Galaţi cu privire la
faptele săvârşite de copiii care răspund penal, în timpul minorităţii.

Probleme întâmpinate în desfăşurarea activităţii:
Ø
lipsa unui centru specializat
Ø
lipsa unui tribunal al copilului
Ø
existenţa unor lacune legislative cu privire la copilul care a săvârşit o faptă penală
Ø
neobţinerea unor soluţii juste în raport cu gravitatea infracţiunii săvârşite
Ø
lipsa sistemelor de calcul şi a imprimantelor
Ø
lipsa unui spaţiu adecvat necesar consilierii psihologice a copiilor delincvenţi şi a
familiilor acestora
Ø
lipsa participării personalului la cursuri de calificare
Ø
lipsa promptitudinii personalului cu atribuţii de asistenţă socială din cadrul primăriilor din
judeţ în ceea ce privesc răspunsurile la solicitările biroului
Ø
lipsa colaborării din partea majorităţii beneficiarilor deoarece aceştia provin din familii cu
grad educaţional redus şi situaţie materială precară
Ø lipsa mijloacelor de deplasare în judeţ acolo unde se află majoritatea beneficiarilor.
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I.

SITUAŢII STATISTICE COMPARATIVE PENTRU PERIOADA DE TIMP 2005–
2006–2007–2008
SITUAŢIA COPIILOR DELINCVENŢI
252
204

187
155
134

140

138
115

2005

II.

2006

2007

NR. COPII
NR. FAPTE

2008

ANALIZA ŞI INTERPRETAREA DATELOR STATISTICE

În perioada 2005 – 2008, în cadrul biroului au înregistraţi un număr de 544 copii care au
săvârşit un număr de 781 fapte penale, după cum urmează:
Ø în anul 2005 – 134 copii au săvârşit 252 fapte penale
Ø în anul 2006 – 155 copii au săvârşit 187 fapte penale
Ø în anul 2007 – 140 copii au săvârşit 204 fapte penale
Ø în anul 2008 – 115 copii au săvârşit 138 fapte penale
Din situaţia prezentată mai sus, reiese că numărul de copii care au săvârşit fapte penale
a atins un nivel maxim în anul 2006, după care a urmat o uşoară descreştere. Considerăm că
factorii prioritari care au condus la scăderea numărului de infracţiuni săvârşite de către copii
sunt următorii:
Ø creşterea numărului de profesionişti implicaţi în procesul de readaptare a copiilor
delincvenţi
Ø asigurarea unei intervenţii specializate în scopul menţinerii şi îmbunătăţirii legăturilor
copiilor care au săvârşit o fapta penală cu familia.
Ø colaborarea cu alte instituţii abilitate şi implicarea acestora
III.

PRIORITĂŢI ŞI OBIECTIVE PENTRU ANUL 2009

Ø dezvoltarea şi diversificarea serviciilor şi activităţilor de prevenire a delincvenţei juvenile,
precum şi a celor de reabilitare a copiilor delincvenţi;
Ø iniţierea şi derularea programelor de prevenire a delincvenţei juvenile în parteneriat cu
poliţia, cu unităţile de învăţământ (prin includerea obligatorie a consilierilor şcolari în întâlnirile
de diseminare organizate) şi cu serviciile de asistenţă socială de la nivelul comunităţilor;
Ø dezvoltarea unui complex de servicii (servicii de zi, componenţă rezidenţială) pentru
copilul care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal;
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6- SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXA
Obiectiv general:
Ø Prevenirea institutionalizarii copiilor cu handicap,limitarea intrarilor in sistemul de tip
rezidential a copiilor aflati in dificultate;
Obiectiv specific:
Ø Integrarea socio-educationala / profesionala a copiilor / tinerilor aflati in dificultate;
Activitati specifice desfasurate pentru atingerea obiectivelor:
Ø Identificarea, evaluarea si monitorizarea copiilor / tinerilor cu handicap / deficienta si
dificultati de invatare si adaptare socio-profesionala;
Ø Aplicarea managementului de caz (activitate desfasurata partial);
Ø Verificarea indeplinirii conditiilor privind incadrarea copilului intr-o categorie de personae
cu handicap care necesita protectie speciala si dupa caz, orientare scolara;
Ø Anchetele sociale efectuate la domiciliul copilului (in situatii exceptionale);
Ø Intocmirea rapoartelor de evaluare complexa si a planurilor de recuperare a copilului cu
dizabilitati si propunerea catre C.P.C. a incadrarii copilului intr-o categorie de persoane
cu handicap, orientare scolara si dupa caz,stabilirea unei masuri de protectie ;
Ø Reevaluarea trimestriala a copiilor care necesita incadrarea intr-o categorie de persoane
cu handicap, la cererea parintelui sau a reprezentantului legal ;
Ø Reevaluarea la inceperea / terminarea unui ciclu scolar a copiilor cu deficienta, la
cererea parintelui sau a reprezentantului legal;

Situatii statistice comparative pentru 2005 / 2006 / 2007 / 2008
AN

REEVALUARI INCADRARI IN
GRAD DE HANDICAP

CAZURI NOI

ORIENTARI SCOLARE

2005
2006
2007
2008

1708
1444
1365
1364

304
178
184
164

850
319
291
319

Analiza si interpretarea datelor statistice
Comparativ cu anul 2005 se constata o scadere a numarului de cazuri evaluate,ceea ce se
explica prin:
Ø Identificarea copiilor cu probleme de sanatate, inca de la varste foarte mici care prin
tratamente, interventii chirurgicale, programe si terapii specifice, reusesc sa se
recupereze, reabiliteze si integreze, pentru a putea duce o viata aproape normala sau
normala;
Ø Constientizarea de catre parinti / reprezentanti legali, a efectelor pozitive, pe care
programele si terapiile specifice deficientei, din institutii medicale de specialitate,aplicate
in mod coerent le au asupra minorilor, in scopul recuperarii acestora;
Ø Mentinerea copiilor cu dizabilitati in sistemul educational, al scolilor de masa, cu
programe de sprijin, permit acestora, integrarea socio-profesionala;
Prioritati si obiective pentru anul 2009
Ø Prevenirea institutionalizarii copiilor din familie, aflati in dificultate, prin asigurarea
serviciilor de informare-consiliere a familiilor, cat si prin colaborarea cu autoritatile locale,
alte institutii in domeniu, organizatii non guvernamentale;
Ø Cresterea numarului de copii aflati in dificultate, integrati socio-educational-profesional;
Ø Identificarea necesitatilor de instruire, pregatire si perfectionare, dezvoltarea si
monitorizarea sistemului de perfectionare profesionala a angajatilor implicati in relatia cu
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beneficiarii aflati in dificultate in scopul atingerii unui nivel ridicat de performanta in
furnizarea serviciilor sociale;
Ø Aplicarea coerenta a politicii in domeniul calitatii, privind serviciilor furnizate.

7 - SERVICIUL PENTRU PROTECTIE IN REGIM REZIDENTIAL
Obiective generale
Asigurarea unei abordari specializate si individualizate a protectiei copilului in cadrul serviciilor
de tip rezidential prin implementarea standardelor minime obligatorii in domeniu si promovarea
unor servicii de calitate care sa urmareasca respectarea drepturilor copiilor si interesul superior
al acestora.
Activitati specifice
Ø Intocmirea documentatiei prevazute de lege pentru instrumentarea cazurilor copiilor
aflati în plasament in servicii de tip rezidential
Ø Reevaluarea inprejurarilor care au stat la baza stabilirii masurii de protectie speciala in
contextul socio-familial
Ø Acompanierea copiilor gazduiti in serviciile de tip rezidential , ascultarea opiniei acestora
si oferirea de suport in realizarea drepturilor acestora
Ø Identificarea de solutii alternative la protectia institutionala
Ø Monitorizarea implementarii standardelor minime obligatorii in cadrul serviciilor de zi si a
celor de tip rezidential
Ø Consilierea tinerilor care urmeaza sa paraseasca sistemul de protectie
Obiective specifice
Ø Incetarea activitatii Centrului de plasament nr. 5
Ø Reorganizarea activitatii Centrului de plasament nr. 2
Ø Inceperea derularii activitatii in Centrul de gazduire pentru copii proveniti din familii aflate
in dificultate
Ø Reorganizarea Centrului de plasament nr. 9
Ø Dezvoltarea de noi servicii de tip rezidential (case de tip familial)
Ø Realizarea reevaluarii sociale pentru copiii care beneficiaza de masura plasamentului in
institutii
Ø Dezinstitutionalizarea unui numar de 30 copii/tineri
Evolutia numarului de copii din institutii in perioada 2004 – 2008
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2006

2007

2008

Centre
de 574
plasament

523

474

479

492

Centre de zi

34

28

30

32

57

17

600 574
523

500

474

479

492

400

Centre de
plasament
Centre de zi

300
200
100

57

34

28

32

30

0
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Situatia anul 2008 a iesirilor din sistemul rezidential dupa masura alternativa
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Intrari in regim de urgenta in sistemul de protectie rezidential

Dispozitii in
regim de
urgenta

Serviciul de
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familial
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Locul de proveninta al copilului plasat in regim de urgenta
in sistemul de protectie rezidential
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Analiza si interpretarea datelor
Dupa ce in perioada 2004-2006 s-a inregistrat o curba descendenta a numarului copiilor
institutionalizati, incepind cu anul 2006 se observa ca numarul acestora este intr-o continua
crestere.
Un fapt alarmant il reprezinta reintoarcerea in sistem rezidential a copiilor care beneficiaza de
masura de protectie de tip familial, care in marea lor majoritate au deja un istoric al vietii
institutionale.
Lipsa alternativelor de tip familial, precum si a serviciilor destinate tinerilor care ar trebui sa
paraseasca sistemul de protectie fac ca numarul iesirilor din sistem sa fie mai mic de la an la
an, ceea ce coroborat cu numarul admiterilor in sistem genereaza un blocaj institutional.
Pe parcursul anilor 2007-2008 serviciile de tip rezidential au fost verificate de catre institutiile
abilitate in vederea evaluarii gradului de respectare a standardelor minime obligatorii in domeniu
si a satisfacerii nevoilor beneficiarilor. In mod constant s-a solicitat inchiderea imediata a
Centrului de plasament nr. 9 care prin conditiile oferite punea in pericol dezvoltarea
copiilor/tinerilor gazduiti. In perioada de timp mentionata nu au fost inregistrate modificari
pozitive ale starii de fapt, schimbarile realizate fiind doar de suprafata, fara impact asupra
serviciilor oferite. Conditiile de mediu au inregistrat o permanenta degradare si chiar daca
intrarile au fost oprite, nu au putut fi identificate pe termen scurt solutii alternative pertinente
care sa conduca la inchiderea acestui centru respectand procedurile clasice de
dezinstitutionalizare. Astfel in luna decembrie 2008 s-a adoptat o solutie de compromis,
respectiv mutarea a 36 beneficiari in cadrul altor centre.
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Calitatea vietii beneficiarilor de servicii de tip rezidential a inregistrat o serie de disfunctionalitati
legate de conditiile de mediu si aprovizionarea insuficienta si cu produse de calitate inferioara.
De asemenea lipsa specialistilor (psihologi, asistenti sociali) si inexistenta programelor de
formare genereaza servicii educationale realizate in mod empiric.
Prioritati si obiective - 2009
Ø
dezvoltarea de noi servicii de tip rezidential organizate pe model familial
Ø
incetarea activitatii Centrului de plasament nr. 9
Ø
transferul tinerilor cu handicap grav din serviciile de tip rezidential pentru copii catre
institutii specializate pentru persone adulte
Ø
formarea personalului din cadrul serviciilor de tip rezidential
Ø
incetarea masurii de plasament institutional pentru un numar de 30 beneficiari
Ø
reevaluarea imprejurarilor care au stat la baza instituirii masurii de protectie speciala si
elaborarea de rapoarte privitoare la privind evolutia dezvoltarii fizice, mentale, spirituale,
morale sau sociale a copilului
Ø
implementarea cerintelor standardelor minime obligatorii pentru serviciile de tip
rezidential si readaptarea acestora in functie de realitatile concrete

Centrul de tranzit pentru minori victime ale traficului si neacompaniati
In anul 2008 in centrul de tranzit pentru minori au fost semnalate 4 cazuri de trafic intern pentru
exploatare sexuala, carora li s-au acordat servicii specifice: consiliere psihologica, servicii
medicale si reintegrare scolara.
In urma cazurilor semnalate de catre Organizatia Internationala pentru Migratie si /sau ANPDC DGASPC Galati a intervenit in cazul a 14 copii aflati in diferite state europene care aveau
nevoie de protectie speciala astfel: 8 in Italia, 2 in Grecia, 2 in Spania si 2 in Marea Britanie.
Motivul interventiei – forma de abuz
Ø 1 caz a fost victima a exploatarii prin munca in strainatate
Ø 13 victime ale traficului de persoane in strainatate pentru exploatare sexuala
Ø 8 au masura de protectie in strainatate.
Prin OIM au fost repatriate in luna mai doua minore victime ale traficului de persoane in Italia.
Au fost repatriate 3 minore neinsotite de parinti victime ale traficului de persoane pentru
exploatere sexuala (2 din Marea Britanie - 1 din Italia)
8. Serviciul problematica medicala copii si adulti
Obiective generale
Ø Evaluarea problemelor medicale ale copiilor beneficiari ai sistemului de asistenta sociala
Obiective specifice
Ø Evaluarea starii de sanatate a copiilor si adultilor aflati in plasament la asistentii
maternali profesionisti
Ø Verificarea conditiilor de igiena si de locuit ale copiilor si tinerilor din centrele de
plasament si CTF
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Activitati specifice:
Ø Deplasarea in centrele de plasament si CTF pentru verificarea conditiilor de igiena si de
locuit ale tinerilor si copiilor asistati.
Ø Monitorizarea starii de sanatate a beneficiarilor sistemului rezidential prin vizite
periodice.
Ø Schimbarile din starea lor de sanatate sunt consemnate in procese verbale si apoi
centralizate in baza de date de la nivelul serviciului.
Ø Verficiarea si avizarea retetelor medicale ale copiilor aflati in plasamanet in sistemul
rezidential sau la AMP.

9. Compartiment AQ
OBIECTIVE 2008
- Mentenanţa Sistemului de Management al Calităţii în cadrul DGASPC Galaţi.
Realizat 100%
- Instruirea salariaţilor DGASPC Galaţi,în procent de 90%, în vederea implicării totale în
îmbunătăţirea Sistemului de Management al Calităţii
Realizat 71%
- Menţinerea proceselor necesare Sistemului de Management al Calităţii
Realizat 100%
- Organizarea reuniunilor semestriale de analiză SMC şi întocmirea rapoartelor care conţin
rezultatele analizei
Realizat 100%
- Efectuarea auditurilor interne, întocmirea rapoartelor de audit şi comunicarea către management
cu privire la funcţionarea SMC şi a posibilităţilor de îmbunătăţire.
Realizat 69%
- Încheierea anului 2008 fără neconformităţi, în urma auditului de supraveghere 2, efectuat de
firma de certificare SC MOODY INT.
Realizat 100%
OBIECTIVE 2009
1- Menţinerea şi revizuirea proceselor şi procedurilor necesare îmbunătăţirii Sistemului de
Management al Calităţii
2- Organizarea reuniunilor semestriale de analiză SMC şi întocmirea rapoartelor care conţin
rezultatele analizei, după o perioadă de 3 ani de certificare.
3- Recertificarea institutiei cf. ISO 9001:2008.

10. COMPARTIMENTUL « CORP CONTROL »
Corpul de Control are ca atributii verificarea respectarii standardelor minime obligatorii
pentru functionarea serviciilor de prevenire a separarii copilului de parintii sai, modul in care
sunt respectate drepturile copilului aflat in dificultate in cadrul serviciilor pentru protectia copillui
de tip rezidential, standardele specifice de calitate pentru centrele rezidentiale si locuinte
protejate pentru persoane adulte cu handicap, executa control asupra corectitudinii desfasurarii
activitatii in cadrul acestor servicii de catre personalul care deserveste aceste unitati.
Scopul activitatii de control : functionarea la randament optim a serviciilor de tip
rezidential pentru protectia persoanelor aflate in dificultate.
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Pentru anul 2008 s-a stabilit ca obiectiv - reducerea cu 50% a neconformitatilor cu
privire la respectarea standardelor minime obligatorii pentru protectia persoanelor aflate
in dificultate.
In perioada 01.01.2008-31.12.2008 s-au efectuat controale in 25 de locatii (centre de
plasament, case de tip familial, locuinta protejata), avand drept scop verificarea respectarii
standardelor minime obligatorii, legislatiei specifice in vigoare, regulamentelor de organizare si
functionare, normelor interne de catre serviciile de protectie de tip rezidential.
Verificarea centrelor de plasament/ case de tip familial/ locuinta protejata a fost realizata
in baza planului lunar de control care stabileste zona controlata, scopul si domeniul de
activitate.
Domeniile de aplicare a zonelor verificate au fost :
1. documente de organizare si functionare ale serviciului
2. elaborarea, implementarea, reevaluarea planului individualizat de protectie, proramelor
de interventie specifica;
3. asigurarea hranei;
4. starea de sanatate a copiilor si prevenirea imbolnavirilor;
5. administrarea medicamentelor – evidenta medicamentelor si a tratamentelor efectuate;
6. educatia;
7. activitati de recreere-socializare;
8. conditii de locuit;
9. spatiile igienico-sanitare.
Ca urmare a monitorizarii perioadei 01.01.2008-31.12.2008, s-a obtinut un procent
de 60,42% reprezentand gradul de rezolvare a deficientelor constatate. Valoarea indicatorului a
rezultat din raportul dintre valoarea deficientelor constastate(%) cu cele nerezolavate(%).
Pentru anul 2009 s-a stabilit ca obiectiv masurabil - reducerea cu 85% a
neconformitatilor cu privire la respectarea standardelor minime obligatorii pentru
protectia persoanelor aflate in dificultate.
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DIRECTIA DE ASISTENTA PERSOANE ADULTE
Directia de Asistenta Persoane Adulte este structura din cadrul Directiei de Asistenta
Sociala si Protectia Copilului Galati care are ca obiect de activitate protectia si asistenta
persoanelor adulte; persoane cu handicap, persoane varstnice, persoane fara adapost.
Directia de Asistenta Persoane Adulte isi desfasoara activitatea prin serviciile
/birourile/centrele, specializate pe problematica adultilor, astfel:
Serviciul pentru protectia de tip rezidential persoane adulte
Serviciul de evaluare complexa adulti
Serviciul de asistenta sociala comunitara
Serviciul de integrare persoane cu handicap si relatii cu publicul
Centrul de asistenta a victimelor traficului de persoane
Biroul de consiliere si integrare persoane adulte
Centrul de asistenta a victimelor traficului de persoane
Centrul de servicii complexe pentru persoanele cu handicap
Obiectivele generale:
1. imbunatatirea calitatii acordarii serviciilor sociale si protectia speciala a persoanelor cu
handicap (minori si adulti);
2. prevenirea institutionalizarii persoanelor cu handicap si persoanelor varstnice;
3. identificarea alternativelor la institutionalizare prin dezvoltarea servicii sociale primare si
specializate la nivelul municipiului si comunitatilor locale, pentru toate categoriile de
persoane defavorizate;
4. prevenirea si asistenta sociala a protectiei victimelor traficului de persoane;
5. imbunatatirea calitatii acordarii serviciilor sociale pentru persoanele varstnice si pentru
persoanele fara adapost;
6. cresterea nivelului de instruire al personalului angajat al directie, prin formare continua.

1.SERVICIUL DE INTEGRARE PERSOANE CU HANDICAP SI RELATII CU PUBLICUL

Obiective specifice serviciului:

Activitati specifice:

-cresterea gradului de instruire a personalului
serviciului in vederea acordarii de servicii de
calitate beneficiarilor;

-instrurea salariatilor cu privire la legislatia
aferenta serviciului;

-asigurarea serviciilor de calitate in domeniul
aplicarii Legii 448/2006 privind protectia si
promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap,cu modificarile si completarile
ulterioare;

-informarea beneficiarului cu privire la drepturile
si obligatiile pe care le are conform legislatiei in
vigoare;
-intocmirea si editarea corespondentei
-intocmirea si completarea dosarelor
administrative ale persoanelor cu handicap;
-prelucrarea certificatelor de incadrare in grad
de handicap in sistemul informatic al serviciului;
-acordarea facilitatilor de care beneficiaza
persoana cu handicap conform legislatiei in
vigoare;

-realizarea activitatilor de secretariat ale
Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu
Handicap pentru Adulti Galati;

-tehnoredactarea certificatelor de incadrare in
grad de handicap;
-completarea programului individual de
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reabilitare si integrare sociala;
-iregistrarea contestatiilor certificatelor de
incadrere in grad de handicap;
-intocmirea proceselor verbale ale Comisiei de
Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru
Adulti Galati;

Evolutia numarului de beneficiari ai serviciului in perioada 20005-2008
Numarul persoanelor cu handicap adulte la data de 31.12.2005 pe tip si grad de handicap:
Fizic Somatic Auditiv Vizual Mintal Neuropsihic Asociat Hiv/Sida Boli
rare

Total

Gr.grav 161

138

0

736

426

376

110

2

3

1952

Gr.acc

737

396

368

1038

443

178

27

2

3610

Gr.med 157
iu

37

29

48

65

44

21

0

0

401

Gr.usor 0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

Total

913

425

1152

1529

863

309

29

5

5964

421

739

Numarul persoanelor minore cu handicap la data de 31.12.2005,pe tip si grad de handicap:
Fizic Somatic Auditiv Vizual Mintal Neuropsi Asoci Sida Hiv/Sida Boli
hic
at
rare

Total

Gr.grav 53

104

3

29

269

268

7

121

24

0

878

Gr.acc

36

36

3

16

114

52

0

0

7

0

264

Gr.med 29
iu

59

45

65

68

23

2

0

0

0

291

Gr.usor 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

199

51

110

451

343

9

121

31

0

1433

118

NR. TOTAL DE PERSOANE CU HANDICAP LA 31.12.2005: 7397
Numarul persoanelor cu handicap adulte la data de 31.12.2006 pe tip si grad de handicap:
Fizic Somatic Auditiv Vizual Mintal Neuropsihic Asociat Hiv/Sida Boli
rare

Total

Gr.grav 159

172

0

768

520

391

113

49

2

2174

Gr.acc

1055

411

382

1077

463

236

27

2

4081

Gr.med 169
iu

97

22

64

68

51

21

0

0

492

Gr.usor 1

2

0

0

0

0

0

0

0

3

428

24

Total

757

1326

433

1214

1665

905

370

76

4

6750

Numarul persoanelor minore cu handicap la data de 31.12.2006,pe tip si grad de handicap:
Fizic Somatic Auditiv Vizual Mintal Neuropsi Asoci Sida Hiv/Sida Boli
hic
at
rare

Total

Gr.grav 49

116

3

35

258

283

9

88

16

0

857

Gr.acc

28

43

2

15

93

49

2

0

6

0

238

Gr.med 20
iu

43

43

66

82

21

1

0

0

0

276

Gr.usor 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

202

48

116

353

353

12

88

22

0

1371

97

NR. TOTAL DE PERSOANE CU HANDICAP LA 31.12.2006: 8121

Numarul persoanelor cu handicap adulte la data de 31.12.2007,pe tip si grad de handicap:
Fizic Somatic Auditiv Vizual Mintal Psihic Asociat Hiv/Sid Boli Surdocec Total
a
rare itate
Gr.grav 583
Gr.acc

190

1000 1422

0

818

588

7

153

126

1

0

2466

28

387

1070

47

314

36

2

400

4706

Gr.med 320
iu

591

18

88

81

2

46

0

0

6

1152

Gr.usor 0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

4

46

1293

1739

56

513

162

3

460

8328

Total

1903 2207

Numarul persoanelor minore cu handicap la data de 31.12.2007,pe tip si grad de handicap:
Fizic Somatic Auditiv Vizual Mintal Psihic Asociat Hiv/Sid Boli Surdocec Total
a
rare itate
Gr.grav 326

111

2

32

235

17

7

50

0

0

780

Gr.acc

73

40

2

18

88

5

3

2

0

0

231

Gr.med 54
iu

61

42

56

63

4

1

0

0

0

281

Gr.usor 0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

2

Total

212

46

106

388

26

11

52

0

0

1294

453

NR. TOTAL DE PERSOANE CU HANDICAP LA 31.12.2007: 9622
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Numarul persoanelor cu handicap adulte la data de 31.12.2008,pe tip si grad de handicap:
Fizic Somatic Auditiv Vizual Mintal Psihic Asociat Hiv/Sid Boli Surdocec Total
a
rare itate
Gr.grav 770
Gr.acc

182

1169 986

0

856

572

47

233

167

1

0

2828

34

469

827

248

402

34

1

400

4579

Gr.med 570
iu

563

21

134

170

32

117

0

0

7

1616

Gr.usor 0

3

0

2

0

0

0

0

0

0

5

55

1461

1569

327

752

162

2

416

9028

Total

2509 1734

Numarul persoanelor minore cu handicap la data de 31.12.2008,pe tip si grad de handicap:
Fizic Somatic Auditiv Vizual Mintal Psihic Asociat Hiv/Sid Boli Surdocec Total
a
rare itate
Gr.grav 289

85

1

30

228

63

5

26

0

0

727

Gr.acc

68

48

0

11

71

16

1

6

0

0

221

Gr.med 51
iu

77

43

60

52

6

1

0

0

0

290

Gr.usor 0

0

0

0

3

1

0

0

0

0

4

Total

210

44

101

354

86

7

32

0

0

1242

408

NR. TOTAL DE PERSOANE CU HANDICAP LA 31.12.2008: 10270

Statistica comparativa pentru perioada 20052006-2007-2008 pentru principalele categorii de
beneficiari ai Serviciului de Integrare Sociala
Adulti si Asistenta Persoane cu Handicap
10000
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2000
0

5964
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2006

1294

2007

9028
1242

Adulti
Minori

2008

In perioada 2005-2008 se observa o crestere a numarului total de beneficiari ai serviciului,de
la 7397(in data de 31.12.2005) la 10270(in data de 31.12.2008).Din analiza graficului de mai sus
reiese, pentru perioada mentionata, o crestere a numarului de persoane adulte cu handicap ,in
timp ce pentru aceeasi perioada numarul persoanelor minore cu handicap scade.
Acest fenomen are loc in conditiile in care persoanele minore cu handicap inplinesc 18 ani si trec
in categoria persoanelor adulte cu handicap.In acelasi timp aceasta descrestere a numarului de

26

persoane minore cu handicap a fost posibila in conditiile in care, numarul celor care implinesc 18
ani si al celor care nu se mai incadreaza in criteriile psiho-medico-sociale a fost mai mare decat
numarul persoanelor minore cu handicap luate in evidenta in aceasta perioada.
In concluzie in perioada 2005-2008 numarul persoanelor cu handicap minore a scazut de la
1433 la 1242(171 de beneficiari minori mai putini),in timp ce numarul persoanelor cu handicap
adulte a crescut de la 5964 la 9028(3064de beneficiari adulti mai multi).

Anul

2005

2006

2007

2008

Observatii

Adulti

5964

6750

8328

9028

+3064

Minori 1433

1371

1294

1242

-171

Total

8121

9622

10270

+2873

7397

Pentru anul 2009 prioritatea serviciului de integrare sociala adulti si asistenta
persoane cu handicap ,consta in asigurarea serviciilor de calitate in domeniul aplicarii Legii
448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,cu modificarile si
completarile ulterioare, atat pentru beneficiarii serviciului,cat si pentru potentialii beneficiari.

2.SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXA ADULTI
Activitati specifice
Ø Activitati organizatorice pentru funcţionarea serviciului
Ø Instruire iniţiala si instruiri periodice a tuturor salariaţilor serviciului de evaluare complexa
adulţi
Ø Instruirea personalului din cadrul serviciului cu legislaţia specifica HG 430/2008 –
Metodologia privind organizarea si funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte
cu handicap si legea 448/2006 privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap
Ø Consultarea şi analizarea unor materiale, documente, proiecte şi legi din domeniul de
activitate
Ø Realizarea evidentei primare a beneficiarilor serviciului

Situatia statistica pentru anul 2008

PERIOADA

Persoane informate din punct de

Persoane evaluate din punct de

vedere psiho-medico-social si

vedere psiho-medico-social si

vocational in anul 2008

vocational in anul 2008

Trimestrul I

1500 persoane

1311 beneficiari

Trimestrul al II-lea

1890 persoane

1302 beneficiari

Trimestrul al III-lea

1890 persoane

1045 beneficiari

Trimestrul al IV-lea

2250 persoane

2045 beneficiari

TOTAL

7530 persoane

5960 beneficiari
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2500

1890

1500

trim I
trim II
trim III
trim IV

1311

1500

1302
1302

1890

1000
500

2045

2250

2000

0
informati

evaluati

Total beneficiari SEC Adulţi

5960

informati
7530

evaluati

Statistica este realizata pentru beneficiarii serviciului de evaluare complexa adulti in
decursul anului 2008 pe trimestre, evidentiind dinamica persoanelor informate din punct de
vedere psiho-medico-social si vocational in anul 2008 si a persoanelor evaluate din punct de
vedere psiho-medico-social si vocational in anul 2008.
Prioritati si obiective - serviciul de evaluare complexa adulti 2009
Ø Prevenirea instituţionalizării persoanelor adulte cu handicap prin instituirea măsurii de
atestare a asistenţilor personali profesionişti
Ø Creşterea numărului de persoane adulte cu handicap beneficiare de certificat de
orientare profesionala
Ø Monitorizarea, cu echipa interdisciplinara a programului individual de reabilitare si
integrare sociala a persoanelor adulte cu handicap aflate in centrele rezidenţiale
Ø Maximizarea eficientei serviciului de evaluare complexa prin acordarea de servicii
sociale specifice
Ø Realizarea bazei de date computerizate a beneficiarilor serviciului
Ø Identificarea necesitaţilor de instruire, pregătire si perfecţionare, dezvoltarea si
monitorizarea sistemului de perfecţionare profesionala a angajaţilor implicaţi in relaţia cu
beneficiarii aflaţi in dificultate in scopul atingerii unui nivel ridicat de performanta in
furnizarea serviciilor sociale.
Ø Aplicarea politicii privind calitatea serviciilor furnizate.
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3.CENTRUL DE ASISTENTA A VICTIMELOR TRAFICULUI DE PERSOANE
1. PREVENIREA TRAFICULUI DE PERSOANE
Obiectiv general: Reducerea amplitudinii traficului de persoane prin intarirea capacitatii de
autoprotectie a tinerilor la amenintarile acestui fenomen
Obiective specifice
1. Informarea si
sensibilizarea tinerilor in
vederea constientizarii
riscurilor associate traficului
de personae si intarirea
capacitatii de autoprotectie
a acestora la amenintarile
acestui fenomen
2. Reducerea oportunitatilor
de trafic de personae prin
imbunatatirea controlului
administrativ

Activitati
Desfasurarea campaniilor
de informare si
sensibilizare adresate
tinerilor din scoli si licee
privind traficului de finite
umane

Indicatori de evaluare
- numarul campaniilor dezvoltate
- numarul de materiale de
campanie elaborate si diseminate
- numarul beneficiarilor
campaniilor dezvoltate
- graficele de evaluare a impactului
implementarii campaniilor

Intarirea schimbului de
bune practice cu institutiile
care desfasoara activitati in
domeniul traficului de fiinte
umane

- numar de reuniuni, seminarii cu
participanti din institutiile care
desfasoara activitati in domeniul
traficului de personae
- numar de protocoale de
colaborare incheiate cu institutiile
care desfasoara activitati in
domeniul traficului de persoane

2. Protectia, asistenta si reintegrarea sociala a victimelor
Obiectiv general: Eficientizarea activitatilor de asistare a victimelor traficului de persoane
adulte
Obiective specifice
Activitati
Indicatori de evaluare
1. Imbunatatirea capacitatii Formarea initiala si
- numarul programelor si sesiunilor
de identificare timpurie a
continua a personalului
de formare
traficului de persoane
Centrului in scopul
- numarul beneficiarilor
imbunatatirii capacitatii de
programelor si sesiunilor de
identificare a victimelor
formare
traficului de persoane
adulte
2. Eficientizarea activitatii
a) aplicarea implementarii
- rezultatele analizei privind
de acordare a asistentei si
standardelor nationale
implementarea standardelor, pe
protectiei victimelor
specifice pentru Centrul de baza indicatorilor de evaluare
traficului de personae
Asistenta a Victimelor
corespondenti fiecarui standard
adulte
Traficului de Persoane
Adulte
b) asigurarea sustinerii
- numar de victime care au
comunitare a
beneficiat de sustinere comunitara
victimelor(asigurarea
- numarul si tipul serviciilor de care
cazarii, hranei si
au beneficiat victimele traficului de
imbracamintii, asistentei
persoane conform raportului de
medicale, consiliere
implementare a planului
psihologica si juridica,
individualizat de protectie
acces la educatie si
instruire profesionala,
precum si medierea
obtinerii unui loc de munca)
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Pe parcursul anului 2008 Centrul de Asistenta a Victimelor Traficului de Persoane adulte
a asistat un numar de 9 noi victime din totalul de 25 victime referite de catre Centrul Regional
Galati al ANITP care au primit asistenta sociala, medicala, consiliere psihologica si juridica. De
asemenea, personalul Centrului s-a deplasat la domiciliul victimelor referite pentru a lua
legatura cu acestea in vederea acordarii asistentei necesare. S-a continuat monitorizarea
victimelor asistate in anul 2007 pana la finalizarea cazurilor.
In perioada ianuarie-iulie 2008, Centrul de Asistenta a Victimelor Traficului de Persoane
a continuat campania de prevenire a traficului de persoane in cadrul scolilor galatene din mediul
urban si rural dupa cum urmeaza:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Grup Scolar Industrie Alimentara D. Motoc- 100 elevi;
Colegiul Tehnic Paul Dimo-200 elevi;
Grup Scolar Gheorghe Asachi-120 elevi;
Grup Scolar Radu Negru -150 elevi;
Scoala Gimnaziala Dan Barbilian-50 elevi;
Grup Scolar Transporturi Cai Ferate – 60 elevi;
Colegiul Economic Virgil Madgearu – 80 elevi;
Liceul Teoretic Emil Racovita- 100 elevi;
Colegiul National Vasile Alexandri – 120 elevi;
Colegiul National Alexandru Ioan Cuza -100 elevi;
Liceul de Arta Dimitrie Cuclin- 75 elevi

In luna septembrie s-a incheiat un nou parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean Galati
pentru anul scolar 2008-2009 in vederea desfasurarii unei noi campanii de prevenire in cadrul
institutiilor de invatamant galatene ce s-a derulat pe perioada octombrie-decembrie astfel:
Ø Grup Scolar Sfanta Maria Galati (120 elevi);
Ø Colegiul Tehnic Traian Galati (110 elevi);
Ø Liceul de Arta Dimitrie Cuclin Galati (60 elevi);
Ø Colegiul Economic Virgil Madgearu Galati (100 elevi);
Ø Grup Scolar Eremia Grigorescu Tg. Bujor (60 elevi);
Ø Scoala Gimnaziala Munteni (86 elevi);
Ø Scoala de Arte si Meserii Liesti (44 elevi);
Ø Grup Scolar Anghel Saligny Galati (120 elevi);
Ø Scoala Gimnaziala Cudalbi (68 elevi)
Ø Grup Scolar Pechea (160 elevi + parinti)
Tema prelucrata a fost prevenirea traficului de persoane in randul tinerilor prin care s-a
urmarit dobandirea urmatoarelor competente:
Ø cunoasterea modalitatilor de racolare folosite de catre traficanti.
Ø cunoasterea profilului psihologic al traficantului de fiinte umane.
Ø informarea asupra riscurilor implicate de munca ilegala in strainatate
Ø cunoasterea modalitatillor de prevenire a victimizarii persoanei.
De asemenea, au fost aplicate chestionare ce au fost centralizate si prelucrate de
reprezentantii centrului, prin intermediul carora am putut afla nivelul de cunostinte pe care il au
tinerii in domeniul traficului de fiinte umane, precum si perspectiva asupra viitorului si a
modalitatilor de realizare a obiectivelor propuse.
In luna septembrie 2008 am participat la un seminar avand ca tema elaborarea unor
planuri de actiune locale, pe baza Planului National de Actiune impotriva traficului de persoane
2008-2010. Acest seminar face parte din proiectul “Cresterea implicarii autoritatilor locale in
lupta impotriva traficului de persoane”, aprobat prin programul de finantare MATRA PreAccession Projects Programme 2007. In cadrul acestui proiect se urmareste instruirea
personalului cu atributii in asistenta victimelor adulte ale traficului de persoane si se va asigura
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implementarea standardelor de calitate la nivel national, facilitand cooperarea interinstitutionala
pentru implementarea eficienta a acestora.
In urma adreselor de la Consiliul Judetean Galati si a repetatelor solicitari din partea
Agentiei Nationale Impotriva Traficului de Persoane am facut demersurile necesare pentru
includerea in planul de investitii al anului 2009 a inchirierii si dotarii unui spatiu pentru infiintarea
unei locuinte protejate pentru cazarea victimelor traficului de persoane adulte.

Situatia statistica comparativa a beneficiarilor
campaniei de prevenire in unitatile de invatamant
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Se observa o crestere cu aproximativ 25% a numarului de beneficiari ai campaniei de
prevenire din cadrul liceelor si scolilor galatene atat pe semestrul I cat si pe semestrul II, ca
urmare a bunei colaborari pe care o avem cu Centrul Judetean de Asistenta Psihopedagogica
Galati din cadrul Inspectoratului Scolar Judetean si a solicitarilor tot mai numeroase a
reprezentantilor unitatolor de invatamant.

Situatia statistica comparativa a beneficiarilor
serviciilor de asistenta a Centrului de Asistenta a
Victimelor Traficului de Persoane Adulte
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In perioada 2005-2008 a avut loc o crestere a numarului de victime care au beneficiat de
asistenta din partea Centrului conform Planului Individualizat de Protectie elaborat pentru
fiecare beneficiar. Evolutia cantitativa a fost insotita de o evolutie calitativa a serviciilor oferite
victimelor adulte datorita imbunatatirii schimbului de informatii intre institutia noastra si membrii
echipei interinstitutionale de lupta impotriva traficului la nivel de judet. Cresterea numarului de
victime referite s-a datorat intr-o oarecare masura si cooperarii foarte bune a institutiei noastre
cu Centrul Regional Galati al ANITP.
In perioada urmatoare- 2009 - Centrul de Asistenta a Victimelor Traficului de Persoane
Adulte va continua desfasurarea activitatii pe doua planuri: prevenire si asistenta avand ca
prioritate eficientizarea serviciilor oferite. De asemenea un rol important il va avea si formarea
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continua a personalului in scopul imbunatatirii capacitatii de identificare timpurie a traficului de
personae.
In acest an vor fi continuate si demersurile pentru infiintarea si dotarea unui adapost
pentru victimele adulte ale traficului conform standardelor nationale prevazute in HG 1238/2007.
Rezultatele chestionarelor aplicate elevilor au demonstrat ca mai avem inca mult de lucru
in domeniul traficului de fiinte umane si ca numai o colaborare stransa intre partenerii de lucru in
domeniu va duce la reducerea vulnerabilitatii la trafic a unor grupuri tinta.

4.Biroul de consiliere si integrare persoane adulte
Obiective specifice biroului
1. Cresterea gradului de informare si
constientizare a persoanelor cu handicap
beneficiare ale serviciilor acordate de
birou, cu privire la drepturile si obligatiile
persoanelor
cu
handicap,
conform
legislatiei in vigoare;
2. Cresterea numarului de persoane cu
handicap integrate socio-profesional pana
la sfarsitul anulului 2008

3. Cresterea gradului de sensibilizare a
societatii civile, a agentilor economici
fata de problematica incadrarii in munca a
persoanelor cu handicap;

4. Sporirea colaborarii cu institutii ale
administratiei publice locale,
A.J.O.F.M,
persoane
fizice
si
juridice,O.N.G.-uri, pentru ( re ) incadrarea
socio-profesionala a persoanelor cu
handicap;

Activitati specifice
- Informarea si consilierea beneficiarilor in
problematica de asistenta sociala a persoanelor cu
handicap
- Informare si consiliere juridica

- Informare si consiliere socio-profesionala
- Identificare locuri de munca pentru persoane cu
handicap
- Stabilirea si programarea interviului de angajare
- Insotirea persoanei cu handicap la sustinerea
interviului de angajare
- Monitorizarea activitatii la locul de munca a
beneficiarilor angajati
-conceperea si distribuirea materialelor
informative, vizand problematica
(re)integrarii socio-profesionale a
persoanelor cu handicap ;
- Informarea societatii civile si a agentilor
economici privind potentialul si capacitatea de
munca a persoanelor cu handicap prin distribuirea
de adrese de sensibilizare a opinie publice fata de
incadrarea in munca a persoanelor cu handicap;
- Informare privind facilitatile oferite de lege
angajatorilor care incadreaza in munca persoanele
cu handicap prin distribuirea de adrese, pliante,
brosuri si intrevederi avute cu acestia;
- colaborare cu O.N.G.-uri in vedera diversificarii
serviciilor soc. destinate persoanelor cu handicap,
incheierea de acorduri de colaborare
- promovarea dialogului cu administratia Publica
Locala, A.J.O.F.M., persoane juridice in vederea
acordarii de sanse egale pentru (re)integrarea
soc.-prof. prin participarea la sedinte, mese
rotunde, seminarii pe teme privind angajarea
persoanelor cu handicap

5. Cresterea gradului de instruire a -Instruirea personalului privind legislatia proprie si
personalului angajat in cadrul biroului in conexa
vederea acordarii de servicii de calitate -Participarea acestora la cursuri de instruire
beneficiarilor.
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Incepand din luna noiembrie 2007 s-au demarat activitatile de organizare a Biroului de
Consiliere si Integrare Sociala a Persoanelor cu Handicap. Pana la sfarsitul anului 2007 s-au
desfasurat activitati de organizare a biroului, s-au stabilit atributiile biroului, obiectivele pentru
anul 2008 si s-a finalizat planificarea activitatilor pentru anul 2008.
Numar de beneficiari ai serviciilor oferite de Biroul de Consiliere si Integrare Sociala a
Persoanelor cu Handicap, in perioada noiembrie-decembrie 2007:
8 persoane cu handicap au devenit beneficiare ale serviciilor oferite de birou, din care:
Ø 4 persoane au beneficiat de consiliere socio-profesionala
Ø 2 persoane au beneficiat de consiliere juridica
Ø 2 persoane au beneficiat de consiliere in problematica de asistenta sociala
In anul 2008, un numar de 87 persoane cu handicap au beneficiat de serviciile oferite de
birou. Persoanele cu handicap inscrise au beneficiat de unul s-au de toate serviciile de
consiliere in vederea integrarii socio-profesionale oferite de birou.
Servicii acordate in 2008
Consiliere in problematica de
asistenta sociala
Consiliere socio-profesionala
Consiliere juridica

Nr. beneficiari
52
51
44

Nr. sedinte
119
118
57

Obiectivele Biroului de consiliere si integrare sociala pentru anul 2009
ØCresterea cu 30% a numarului de beneficiari ai BCIS in anul 2009 fata de numarul de
beneficiari inregistrati in anul 2008;
ØCresterea gradului de informare si constientizare a persoanelor cu handicap beneficiare ale
serviciilor acordate de birou, cu privire la drepturile si obligatiile persoanelor cu handicap, conform
legislatiei in vigoare;
ØCresterea cu 20% a numarului persoanelor cu handicap integrate socio-profesional in anul 2009
fata de numarul persoanelor cu handicap integrate socio-profesionl in anul 2008;
ØCresterea gradului de sensibilizare a societatii civile, a agentilor economici
Øfata de problematica incadrarii in munca a persoanelor cu handicap;
ØSporirea colaborarii cu institutii ale administratiei publice locale,
ØA.J.O.F.M, persoane fizice si juridice, O.N.G.-uri, pentru ( re ) incadrarea
Øsocio-profesionala a persoanelor cu handicap;
ØCresterea gradului de instruire a personalului angajat in cadrul biroului in vederea acordarii de
servicii de calitate beneficiarilor.
Pentru anul 2009 prioritatea biroului o constituie indeplinirea obiectivelor propuse, dezvoltarea unui
sistem eficient de integrare socio-profesională a persoanelor cu handicap, promovarea initiativelor
legate de integrarea sociala, profesionala a persoanelor cu handicap, aplicarea reglementarilor din
domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap.

5.SERVICIUL DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA
Ø Activitati specifice desfăşurate pentru atingerea obiectivelor pe anul 2008
Ø Verificarea si reevaluarea din punct de vedere social a persoanelor cu grad grav
permanent (ancheta sociala, raport de întrevedere, referat ancheta sociala)
Ø Verificarea si reevaluarea din punct de vedere social a persoanelor cu grad accentuat
permanent (ancheta sociala, raport de întrevedere, referat ancheta sociala
Ø Verificarea si reevaluarea din punct de vedere social a persoanelor cu handicap
beneficiare de prestaţii prin card ( raport de întrevedere,
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Ø Verificarea si reevaluarea din punct de vedere social a persoanelor cu grad mediu
permanent(ancheta sociala, raport de întrevedere, referat ancheta sociala)
Ø Informare,prevenire si consiliere violenta domestica (fisa de înregistrare fisa de
consiliere)
Ø Ziua internaţionala a vârstnicului – manifestări, seminarii etc.
Ø Informare si consiliere persoane aflate in dificultate (fisa de consiliere)
Ø Ziua internaţionala pentru eliminarea violentei împotriva femeii – manifestări, seminarii,
campanie de activism împotriva violentei
Situatia statistica pe anul 2008
PERIOADA
Trimestrul I
Trimestrul al II-lea
Trimestrul al III-lea
Trimestrul al IV-lea
TOTAL

Persoane informate şi consiliate
în anul 2008
210 persoane
240 persoane
450 persoane
30 persoane
930 persoane

Anchete Sociale in anul 2008
286 beneficiari
201 beneficiari
510 beneficiari
25 beneficiari
1252 beneficiari

Reprezentare statistica si grafica a datelor din tabel
fig1 – Anul 2008

450

510

600
500

trim I
trim II
201

240
210

300

286

400

trim III

200
25

30

100

trim IV

0
persoane
informate si
consiliate

Anchete
sociale

fig 2 – Total beneficiari SASC 2008

930
1252

persoane informate si
consiliate
anchete sociale

34

Situaţie statistica comparativă pentru perioada 2005-2006-2007-2008
PERIOADA
Anul 2005
Anul 2006
Anul 2007
Anul 2008
TOTAL

1252

1480
1010

930

1530
1120

Anchete Sociale
210 beneficiari
1010 beneficiari
1480 beneficiari
1252 beneficiari
3952 beneficiari

2005
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Priorităţi şi obiective pentru anul 2009
Ø Evaluarea situatiei socio-economice a persoanelor, identificand nevoile si resursele
acestora si monitorizarea aplicarii masurilor de asistenta sociala de care beneficiaza
persoana
Ø Crearea unui sistem judeţean de monitorizare a problematicii persoanelor
vârstnice
din judeţ
Ø Promovarea furnizării serviciilor de calitate care să răspund nevoilor individuale
ale
persoanei vârstnice; desfăşurarea unor campanii de sensibilizare şi informare a opiniei
publice în vederea schimbării atitudinii de respingere sau indiferenţă a populaţiei cu
privire la persoanele în vârstă cu una de acceptare şi respect faţă de acestea
Ø Analiza cauzelor violentei in familie, a formelor de manifestare si a grupurilor si/sau
domeniilor vulnerabile, in diferite tipuri de comunităţi (etnice, rurale/urbane etc.)
Ø Constientizarea opiniei publice cu privire la fenomenul violentei in familie, educarea si
promovarea drepturilor victimelor violentei in familia prin campanii de informare in toate
mediile sociale.
Ø Continuarea demersurilor pentru formarea si specializarea continua a personalului din
cadrul Serviciului de Asistenta Sociala Comunitara;

6.SERVICIUL PENTRU PROTECTIA DE TIP REZIDENTIAL PERSOANE
ADULTE
Obiective specifice
ØLimitarea intrărilor în sistem rezidenţial
ØIdentificarea de servicii alternative
ØMonitorizarea aplicării Planului Individual de Intervenţie pentru beneficiarii din centre
ØCreşterea numărului de standarde specifice de calitate îndeplinite.
ØReevaluarea posibilităţilor de integrare/reintegrare
ØColaborarea cu alte instituţii ale statului.
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Activităţile specifice
Ø Informarea familiei cu privire la drepturile pe care le au beneficiarii.
Ø Identificarea şi consilierea familiei lărgite.
Ø Colaborarea cu instituţiile statului , cu autorităţile locale şi cu ONG-uri .
Ø Asigurarea accesului la serviciile specifice handicapului
Ø Evaluarea aplicării procedurilor de lucru .
Ø Supravegherea întocmirii reevaluărilor PII-urilor .
Ø Identificarea posibilităţilor îmbunătăţirii condiţiilor din centrele rezidenţiale.
Ø Colaborarea cu servicii specializate pentru atingerea standardelor.
Ø Reevaluarea dosarelor beneficiarilor.
Ø Operare modificări (intrări/ieşiri) în evidenţe.
Ø Încheierea de protocoale cu alte DGASPC-uri.
Ø Întocmirea evidenţei beneficiarilor de servicii din ţară
Pentru anul 2009, ca serviciu ne-am propus următoarele obiective:
Obiective generale

Obiective specifice

I. Prevenirea instituţionalizării persoanelor adulte
cu handicap

I.1 Limitarea intrărilor în sistem
I.2
alternative.

Identificarea

de

servicii

II. Urmărirea aplicării Standardelor specifice de calitate
în centrele Rezidenţiale pentru persoane
adulte cu handicap.

II.1. Monitorizarea aplicării Planului
Individual de Intervenţii pentru
beneficiarii din centre
II.2.Creşterea numărului de
Standarde
specifice de calitate
îndeplinite

III. Actualizarea bazei de date a beneficiarilor de servicii.

III.1. Reevaluarea posibilităţilor de
integrare /reintegrare familială
III.2. Colaborarea cu alte instituţii

ale
statului.
Pentru perioada de timp 2007-2008, trebuie să specificăm că activitatea principală a
serviciului pentru Protecţia de Tip Rezidenţial Persoane Adulte, a fost de a urmări aplicarea
standardelor specifice de calitate pentru persoanele adulte cu handicap instituţionalizate în cele
două centre din subordine : Centrul de recuperare şi reabilitare nr.1 şi Locuinţa protejată nr.1
”Cătălina”.
Astfel, statistic putem vorbi de :
42 beneficiari asistaţi în centre rezidenţiale din Galaţi astfel:
§ 34 asistaţi în Centrul de recuperare si reabilitare nr.1 Galaţi
§
8 asistaţi în Locuinta protejată nr.1”Cătălina” Galaţi.
§
De asemenea, un alt obiectiv al serviciului a fost acela de a actualiza baza de date cu
beneficiarii de servicii din ţară , dar care au domiciliul stabil în Galaţi.
În această situaţie avem 95 de asistaţi având domiciliul stabil în judeţul Galaţi, dar
care sunt instituţionalizaţi în centrele rezidenţiale din alte judeţe din ţară.
În urma analizei situaţiei statistice pentru aceeaşi perioadă de timp avem următoarele
situaţii : 2 persoane transferate + 2 persoane nou intrate
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În ceea ce priveşte prevenirea instituţionalizării persoanelor adulte cu handicap, urmare a
solicitărilor cetăţenilor, altor direcţii/unităţi spitaliceşti sau a cererilor primite din sistemul propriu
avem un număr de cereri în aşteptare astfel:
Ø 22 primite din sistemul propriu de protecţie al copilului
Ø 3 primite de la cetăţeni
Ø 2 primite de la alte direcţii de asistenţă socială
Ø 2 primite de la unităti spitaliceşti
În urma analizei activităţii serviciului, precum şi din interpretarea datelor statistice
putem concluziona că activitatea pe anul 2008 s-a desfăşurat conform umătoarelor date:
Ø s-au făcut reevaluările dosarelor beneficiarilor din Centrul de recuperare şi reabilitare
nr.1 şi
Locuinţa protejată nr.1”Cătălina”, prin actualizarea datelor din dosarul fiecarui
beneficiar pentru aceasta solicitându-se anchete sociale la primăriile locale ;
Ø s-au efectuat anchete sociale la domiciliul beneficiarilor cu domiciliul stabil în municipiul
Galaţi şi care sunt asistaţi în centre din alte judeţe din ţară, în vederea reevaluării situaţiei
acestora urmărindu-se posibilitatea de a fi integraţi/reintegraţi în familie ;
Ø s-au efectuat vizite la CRR 1 şi LP 1, în vederea respectării şi implementării standardelor
minime de calitate pentru serviciile sociale specializate furnizate persoanelor cu handicap
adulte, în vederea constatării deficienţelor ce au putut apărea, făcându-se recomandări
pentru remedierea acestora;
Ø s-a urmărit modul de completare şi aplicare a PIS/PII –urilor beneficiarilor din centre prin
colaborarea cu personalul centrelor avându-se în vedere monitorizarea acestora;
Ø s-au întocmit rapoarte statistice solicitate de A.N.P.H. referitoare la beneficiarii din CRR
1 şi LP 1;
Ø s-au furnizat date către DGASPC–urile din ţară în vederea aplicării art. 53 din Legea
448 / 2006 şi ale art. 33 din HG nr.268 / 2007 prin întocmirea şi redactarea de adrese.
Ø s-a avut în vedere medierea informării persoanelor adulte aflate în dificultate, cu privire
la drepturile şi facilităţile de care beneficiază prin instruiri periodice a personalului din
serviciu în materie de legislaţie privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap;
Obiective 2009
Ø limitarea intrărilor în sistem prin identificarea de servicii alternative;
Ø reevaluarea posibilităţilor de integrare /reintegrare familială prin identificarea şi
consilierea
Ø familiei lărgite;
Ø evaluarea aplicării procedurilor de lucru prin supravegherea întocmirii reevaluărilor PIIurilor;
Ø identificarea posibilităţilor îmbunătăţirii condiţiilor din centrele rezidenţiale prin
colaborarea cu servicii specializate pentru atingerea standardelor
Ø să se actualizeze baza de date cu evidenţa beneficiarilor de servicii din ţară
prin
încheierea de protocoale cu alte DGASPC-uri.
Din datele pe care le avem până în prezent (cele două centre aflate în subordinea
noastră sunt ocupate la capacitate maximă, iar numărul cererilor din partea tinerilor proveniţi din
sistemul propriu de protecţie al copilului este din ce în ce mai mare), precum şi din strategia
DGASPC Galaţi privind oferirea de Servicii pentru persoanele cu handicap, putem semnala
necesitatea înfiinţării unor astfel de centre rezidenţiale pentru persoane adulte.

7.Centrul de sevicii complexe pentru persoane cu handicap
In perioada 2005 – 2007 activitatea centrului s-a desfasurat in cadrul proiectului “Toti egali
toti diferiti” derulat de fundatia “Inima de copil” in colaborare cu DGASPC.
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Obiectiv general 2008:
Integrarea socio – profesionala a tinerilor cu handicap
Obiective specifice - 2008:
Ø Cresterea numarului de beneficiari pe serviciul de integrare profesionala de la 15- 45, pana la
sfarsitul anului 2008 prin mediatizarea serviciilor oferite in cadrul centrului prin distribuire de
pliante de 2 ori pe luna– Comisia de evaluare complexa, scoala de arte si meserii “Simion
Mehedinti”, centre medicale;
Ø Integrarea profesionala a persoanelor cu handicap inscrise in baza de date a serviciului
nostru cu contracte de munca in proportie de 100%;
Ø Colaborarea cu AJOFM , ONG.-uri, persoane juridice, pentru re/integrarea socioprofesionala a persoanelor cu handicap prin intalniri lunare cu aceste institutii;
Ø Informarea angajatorilor cu privire la facilitatile legislative;
Ø Dezvoltarea autonomiei si independentei prin terapie ocupationala, art- terapie si
socializare;
Ø Formarea continua a personalului .
Obiective 2008
Nr
Crt
1

Denumirea
obiectivului

Semestrul I

Semestrul II

Semestrul III

Semestrul IV

Integrarea
profesionla a
persoanelor
cu handicap

-

- 27 locuri de
munca
identificate:
- 20 locuri
negociate;
- 15
monitorizatii

-27 locuri de munca
identificate;

-86 potentiale
locuri de munca;
- 44 locuri
negociate;
- 11 monitorizarii

TOTAL

2

Cresterea
numarului de
beneficiari

59 locuri de
munca
identificate;
- 17 locuri de
munca
negociate;
- 18
monitorizatii

3

Colaborare cu
AJOFM

- 40 pliante
distribuite in sediul
DAPA, centre
medicale

-35 pliante
sediu DAPA,
centre medicale,
Scoala de Arte
si meserii
“Simion
Mehedinti”

-35 piante diverse
locatii;

15 pliante

- 4 beneficiari noi;

-5 beneficiari noi.

5 intalniri repezentantii
AJOFM

3 intalniri
repezentantii
AJOFM

-125 pliante
- 19 benefiaciari noi
-3 intalniri cu
repezentantii
AJOFM

-2 intrevederi
repezentantii
AJOFM
-1 bursa a
locurilor de
munca

TOTAL

-10
monitorizarii

- 199 locuri de munca identificate
- 87 locuri de munca negociate
- 54 monitorizari

- 11 beneficiari
intrati noi in
serviciu

TOTAL

-6 locuri negociat;

- 1 bursa a locurilor de
munca

- 13 intalniri cu reprezentantii AJOFM
- 2 bursa a locurilor de munca
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4

Informarea
angajatorilor
cu privire la
facilitatile
legislative;

TOTAL

18 pliante oferite
angajatorilor;

20 pliante oferite
angajatorilor;

15 pliante oferite
angajatorilor;

45 pliante oferite
angajatorilor

98 PLIANTE

Observatie
Din numarul total de 34 de beneficiari, 9 au fost angajati pe piata libera a muncii cu carte de
munca.
Prioritati si obiective 2009
Incepand cu luna septembrie 2008 Centrul de Servicii Complexe pentru Persoane cu handicap
ramane cu o singura componenta recuperare psiho- sociala. Acesta va continua
dezvoltarea/consolidarea obiectivelor propuse.
Obiectiv generale 2009
Facilitarea si cresterea sanselor de integrare sociala a beneficiarilor adulti cu handicap .
Obiective specifice 2009
Ø Cresterea capacitatii serviciului de recuperare psiho-sociala prin amenajarea si dotarea unui
spatiu in alta locatie potrivita noilor necesitati – luna august;
Ø Cresterea numarului de beneficiari de la 21 la 30 pana la sfarsitul anului prin mediatizarea
serviciilor oferite in cadrul Centrului ( distribuire de pliante 1/la 3 luni Autoritatea Tutelara,
centre medicale, spital);
Ø Cresterea calitatii serviciilor oferite ( prin dobandirea de noi metode si tehnici de lucru cu
beneficiarul );
Ø Dezvoltarea colaborarii cu alte institutii prin incheierea de parteneriate cu Gradina Botanica,
organizatia de parinti “Trebuie” , biblioteca “V.A. Urechea, ONG;
Ø Formarea continua a personalului.
Astfel, avand in vedere analiza efectuata punctual pe tipuri de beneficiari, prezentata in raport,
previzionam ca in anul 2009:
Ø va creste numarul persoanelor beneficiare de certificate de persoana cu handicap cu
aprox.20%;
Ø va creste numarul persoanelor care se adreseaza structurilor institutiei noastre cu cel putin
25 % comparativ cu 2008,
Ø solicitarile directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului din tara de
decontare a cheltuielilor cu asistatii aflati in institutii rezidentiale pe teritoriul judetului
lor dar cu domiciliul in Galati se vor transforma in obligatii de plata din partea
directiei noastre,
Ø va creste implicarea angajatilor directiei in dezvoltarea serviciilor sociale primare si
specializate cu cel putin 75%;

SERVICIUL MONITORIZARE CONSULTANTA PROGRAME SI SCRIERE PROIECTE
In anul 2008 prin intermediul Serviciului Monitorizare Consultanta Programe si Scriere
Proiecte s-au realizat urmatoarele activitati:
Ø Monitorizarea copiilor nepusi in legalitate pe linie de stare civila si pe linie de evidenta a
persoanelor ;
Ø Monitorizarea copiilor fugiti din sistemul de protectie, lunar;
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Ø Monitorizarea copiilor cu parintii plecati la munca in strainatate de pe raza judetului Galati ,
trimestrial;
Ø Monitorizarea copiilor exploatati prin munca de pe raza judetului Galati;
Ø Monitorizarea Consiliilor Comunitare Consultative de pe raza Judetului Galati;
Ø S-a intocmit raportarea trimestriala a Proiectului ’’O casa pentru fiecare’’ si ’’Noua noastra
casa’’si am transmis-o catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului.
Ø S-au intocmit fisele de monitorizare lunare si le-am transmis catre Autoritatea Nationala
pentru Protectia Drepturilor Copilului;
Ø S-au intocmit fisele de monitorizare trimestriale la cererea Autoritatii Nationale pentru
Protectia Drepturilor Copilului;
Ø S-a intocmit situatia despre tipuri de servicii oferite de catre DGASPC Galati si tabelul cu
structura organizatorica a personalului din fisa de monitorizare trimestriala pentru toate
trimestrele anului 2008.
Ø S- au intocmit rapoartele de activitate trimestriale si raportul anual 2008, pe care le-am
transmis catre Consiliul Judetului Galati.
Acest serviciu a depus aplicatii in vederea obtinerii de finantari nerambursabile pentru
dezvoltarea unor servicii sociale, dupa cum urmeaza :
Ø
Ø
Ø
Ø

Centru de ingrijire batrani la domiciliu – Phare 2006/018-147.04.02.REF :
Centru de primire a persoanelor cu dizabilitati mintale –Phare 2006/018-147.04.02
Centru de consiliere – Phare 2006/018-147.04.02
Birou public de informare privind drepturile sociale ale persoanelor – Phare 2006/018147.04.02
Ø Adapost de zi si de noapte pentru copiii strazii—ANPDC – Initiativa copiii strazii.
In cadrul acestui serviciu se implementeaza Proiectul „Centru transfrontalier de training a
asistentilor personali” , proiect Phare CBC 2004/Tacis CBC AP 2004 – Neighbourhood
Project Facility component.
Scopul acestui proiect este cresterea gradului de instruire a asistentilor sociali, a
persoanelor din ONG-uri cu activitate in domeniul persoanei cu handicap si a asistentilor
personali din judetul Galati si raionul Cahul – Republica Moldova, intr-un an de zile.
Obiectivul general : 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.
Obiectivul specific : cresterea gradului de instruire a asistentilor personali din ONG-uri cu
activitate in domeniul serviciilor oferite persoanelor incadrate intr-un grad de handicap si a
asistentilor sociali din judetul Galati si raionul Cahul, intr-un an de zile.
Grupul tinta :
Ø
60 de persoane care asista persoane incadrate intr-un grad de handicap, din care 45 din
judetul Galati si 15 din raionul Cahul ;
Ø
Organizatii neguvernamentale din judetul Galati si raionul Cahul, care desfasoara
activitati in domeniul persoanelor incadrate intr-un grad de handicap ;
Ø
Salariati din cadrul DGASPC Galati si Serviciul de Asistenta Sociala Cahul.
Ø
Bugetul acestui proiect este de 152.778 euro.
In luna iulie s-a incheiat implementarea Proiectului « Centru de gazduire temporara a
tinerilor « , proiect Phare/2004/016 – 772.04.02
Scopul acestui proiect a fost pregatirea reintegrarii socio-profesionale a tinerilor care
parasesc centrele de plasament, pentru a depasi situatiile dificile generate de parasirea
mediului protejat.
In urma implementarii acestui proiect 20 de tineri proveniti din centrele de plasament aflate
in subordinea DGASPC Galati au beneficiat de cursuri de formare profesionala, 9 dintre acestia
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dupa absolvirea cursurilor respective, au fost angajati la diverse societati comerciale din
municipiul Galati.
Bugetul acestui proiect este de 154.530 euro.
In luna august au fost depuse la sediul Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor
Copilului in cadrul Programului de Interes National urmatoarele proiecte :
Ø
Proiectul ‘’Case pentru viitor’’- PIN 1- buget 1953920 lei
Ø
Proiectul ‘’Comunitate si Familie’’-PIN 2-buget 180000 lei
Ø
Proiectul ‘’Complex de servicii specializate pentru copilul delicvent Galati’’ –PIN 3
930000 lei
Ø
Proiectul ‘’Mai buni pentru copii nostrii’’- PIN 4- BUGET 870000 lei

buget

De asemenea, a fost depus spre finantare in a doua etapa de selectie, Proiectul ‘’Adapost de zi si
de noapte pentru copiii strazii’’, proiect ce face parte din Proiectul ‘’Initiativa Copiii Strazii’’. In luna
septembrie s-a facut o verificare de teren a acestui proiect de catre doi reprezentanti din partea
ANPDC, respectiv d-na Mariana Viola si dl. Florin Chirculescu, care au constatat ca proiectul
raspunde nevoilor sociale identificate la nivel localsi respecta conditiile de eligibilitate, propunandu-l
finantatorului (Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei) pentru evaluarea finala de pe data de
24.10.2008.
In luna decembrie s-a semnat contractul cu ANPDC in vederea acordarii unei finantari
nerambursabile in suma de 202.310 EUR pentru implementarea subproiectului intitulat ‘’Adapost de
zi si de noapte pentru copii strazii’’, adapost care va dura 15 luni si care are ca obiective
prevenirea si reducerea cauzelor care genereaza aparitia fenomenului copii strazii in municipiul Galati
si a efectelor acestui fenomen, precum si crearea unui adapost de zi si de noapte pentru 15 copii ai
strazii.
Proiectul are ca parteneri Agentia Judeteana Antidrog si Inspectoratul Judetean de Politie Galati.
Prin intermediul Centrului Comunitar de Informare si Consiliere, in cadrul Serviciului
Monitorizare Consultanta Programe si Scriere Proiecte s-a centralizat situatia beneficiarilor Legii
416/2001, privind venitul minim garantat la nivelul judetului Galati, situatie solicitata de catre Directia
de Munca si Protectie Sociala Galati. Astfel la nivelul judetului Galati, la sfarsitul lunii septembrie erau
27.678 persoane beneficiare ale venitului minim garantat.
De asemenea, in vederea derularii planului anual pentru furnizarea de produse alimentare
provenind din stocurile de interventie comunitara catre persoanele cele mai defavorizate s-au
centralizat date privind :
Ø persoanele ingrijite in centre rezidentiale, administrate de furnizori de servicii sociale publici
sau privati non-profit (consilii locale, ONG-uri) – 1453 ;
Ø persoanele beneficiare de masa la cantinele de ajutor social administrate de primarii sau de
furnizori privati nonprofit – 1113.
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RAPORT FINANCIAR CONTABIL ŞI ANALIZĂ ECONOMICĂ
DGASPC 2008
Fac obiectul analizei financiar contabile următorii indicatori pentru perioada 2005 - 2008:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

bugetul de cheltuieli aferent asistenţei sociale pentru familie şi copili;
salariile brute;
sporurile de natură salarială;
număr de salariaţi;
obligaţiile aferente salariilor;
numărul de copii;
cost mediu/copil;
bugetul de cheltuieli aferent asistenţei sociale în caz de invaliditate;
numărului de beneficiari – persoane cu handicap
indemnizaţiei persoanelor cu handicap.

Evoluţia bugetului de cheltuieli –
Cap. 68.02.06 “Asistenţă socială pentru familie şi copii”
În perioada 2005 - 2008
- mii lei Nr. DENUMIRE
crt. INDICATORI

2005

2006

2007

2008

Cheltuieli - TOTAL

20.913,30

29.938,25

37.016,00

52.448,00

A

Cheltuieli de personal

13.124,00

19.908,25

25.917,00

37.498,00

B

Bunuri si servicii

7.089,30

8.375,00

9.175,00

11.512,00

C

Ajutoare sociale

155,00

478,00

798,00

D

Cheltuieli de capital

1.500,00

1.446,00

2.640,00

700,00

52,500,00
50,000,00
47,500,00
45,000,00
42,500,00
40,000,00
37,500,00
35,000,00
32,500,00
30,000,00
27,500,00
25,000,00
22,500,00
20,000,00
17,500,00
15,000,00
12,500,00
10,000,00
7,500,00
5,000,00
2,500,00
0,00

Cheltuieli - TOTAL
Cheltuieli de personal
Bunuri si servicii
Ajutoare sociale
Cheltuieli de capital

2005

2006

2007

2008
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A. Referitor la Cheltuielile de Personal se remarcă o creştere a acestora de aproximativ 35 %
în 2008 faţă de 2005 motivat de:
Ø
majorări salariale în conformitate cu legislaţia în vigoare(O.U.G. 92/2004, O.G. 9/2005,
O.G. 2/2006,O.G. 6/2007,O.G. 10/2007,O.G.9/2008) şi a sporurilor conform
contractelor colective de muncă astfel încât de la un salariu de încadrare de 482 lei/salariat în
2005 s-a ajuns la salariu de încadrare de 806 lei/salariat în 2008, iar de la 70 lei sporuri în 2005
la 224 lei sporuri în 2008 ;
e volutie s alarii brute (in m ii lei)

3000 0

sa l a r i i b r u t e ( m i i

2000 0

lei)
10 0 0 0
0
1
2005

10168

2006

15189

2007

19168
a ni i

evolutia sporurilor pentru perioada 2005-2008

250
200
150
m e dia s porurilor
100
50
0

1

2005

70

2006

110

2007

176
anii

Creşterea cu un nr. de 417 de salariaţi de la 1252 în anul 2005 la 1669 în anul 2008 implica o
creştere de 21.883 mii lei în perioada 2005-2008, din care 4.296 mii lei cheltuielile unităţii cu
obligaţiile aferente.
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evolutia num arului de salariati

2000
1500
num ar
1000
salariati
500
0

1

2005

1252

2006

1448

2007

1528
anii

e v o lut ia o bliga t iilo r unit a t ii la B uge t ul de S t a t ( m ii le i)

80 00
valoarea
c he l t u i e l i l o r
uni t a t i i c u
o bl i ga t i i l e l a
B u ge t ul de S t a t

60 00
40 00
20 00

( mi i l e i )
0
1
2005

3195

2006

4577

2007

5544
a ni i

B. Referitor la cheltuielile cu Bunuri şi Servicii a căror creştere este de aproximativ 61,58 % în
2008 faţă de 2005 şi justificată prin:
Ø creşterea nr. de copii cu un efectiv de 228 copii în 2008 (1.435 copii) faţă de 2005 (1207
copii);
Evoluţia numărului de copii, adulţi cu handicap instituţionalizaţi
şi cupluri mame/copii în perioada 2005-2008
BENEFICIARI

2005

2006

2007

Total beneficiari asistenta pt.familie
si copii

1,207.00

1,302.00

1,368.00

Copii asistati

450.00

472.00

489.00

526.00

Copii aflati in plasament la AMP

752.00

825.00

832.00

862.00

42.00

42.00

5.00

5.00

Adulti cu handicap asistati
Cupluri mama/copil aflati in Centru
Maternal

5.00

5.00

2008
1,435.00
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1,500.00
1,400.00
1,300.00
1,200.00
1,100.00
1,000.00
900.00
800.00
700.00
600.00
500.00
400.00
300.00
200.00
100.00
0.00

Total beneficiari asistenta
pt.familie si copii
Copii asistati
Copii aflati in plasament la
AMP
Adulti cu handicap asistati
Cupluri mama copil aflati in
Centru Maternal
2005

2006

2007

2008

Ø indexarea drepturilor prin alocaţia zilnică de hrana( H.G. nr. 421/23.04.08) cu 20 % faţă
de anii precedenţi luaţi în discuţie;
Ø indexarea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor de care beneficiază copii şi
tineri ocrotiţi de serviciile publice specializate pentru protecţia copilului, mamele protejate
în centrele maternale, precum şi copii încredinţaţi sau daţi în plasament la asistenţii
maternali profesionişti(H.G. 1128/18.09.2007) cu aproximativ 32 % faţă de anii
precedenţi luaţi în discuţie.
C. Referitor la cheltuielile privind Ajutoarele Sociale a căror creştere este de aproximativ
19,42% în 2008 faţă de 2006 ,menţionăm că aceasta se datorează :
Ø creşterii nr. de copii cu un efectiv de 228 copii în 2008 (1.435 copii) faţă de 2005 (1207
copii);
Ø indexării limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor de care beneficiază copii şi
tineri ocrotiţi de serviciile publice specializate pentru protecţia copilului, mamele protejate
în centrele maternale, precum şi copii încredinţaţi sau daţi în plasament la asistenţii
maternali profesionişti(H.G. 1128/18.09.2007) cu aproximativ 32 % şi a sumelor de bani
pentru nevoi personale cu 25% faţă de anii precedenţi luaţi în discuţie.
D. Referitor la Cheltuieli de Capital au evoluat astfel:
Ø o creştere a cheltuielilor reprezentând „ investiţii în continuare” (Obiectivul amenajare
sediu) de la 445,70 mii lei în 2005 la 1987 mii lei în 2008;
Ø o diminuare a cheltuielilor la “Obiective noi „ de la 519 mii lei în 2007 (lucrări de
modernizare a Centrului de plasament nr. 3) la 226 mii lei în 2008 (modernizare cantina
CP nr. 9,lucrări de execuţie gaze naturale sediu D.G.A.S.P.C. şi Centrul de Găzduire
temporară a tinerilor);
Ø în ceea ce priveşte evoluţia obiectivului „Alte cheltuieli de investiţii”,care au constat în
dotări independente şi cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de
prefezabilitate şi a studiilor de fezabilitate aferente obiectivului, se observă o creştere în
perioada 2005-2007, apoi o scădere în 2008.
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Evoluţia investiţiilor în perioada 2005 - 2008
- mii lei Obiectivul
A. Obiective de investiţii în continuare
B. Obiective noi de investiţii
C. Alte cheltuieli de investiţii
Total

2005
52,5
445,7
201,8
700

2006
1047,6

2007
400
519
420
1339

252,4
1300

2008
1987
226
395
2608

3000
2500
2000

A
B
C
Total

1500
1000
500
0
2005

2006

2007

2008

Evoluţia costului mediu /copil în perioada 2005 -2008
- lei Cost mediu/copil
Total
Centre de plasament
Asistenţi Maternali Profesionişti
Cuplul mama - copil

2005
63.327
24709
8112
30506

2006
86.438
34107
12503
39828

2007
139.587
43480
34418
41445

2008
101.966
34405
30444
37117

140000
120000

Total

100000
80000

Centre de plasament

60000

Asistenti Maternali
Profesionisti

40000

Cuplul mama- copil

20000
0
2005

2006

2007

2008
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În calculul costului pe copil s-a avut în vedere cheltuielile cu personalul, cheltuielile cu
bunuri şi servicii, cheltuielile de capital. Astfel se observă o creştere a costului pe copil de
aproximativ 60 % în 2008 faţă de 2005 datorată:
Ø creşterilor salariale;
Ø majorării alocaţiei de hrană;
Ø indexării limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor de care beneficiază copii şi
tineri ocrotiţi de serviciile publice specializate pentru protecţia copilului, mamele protejate
în centrele maternale, precum şi copii încredinţaţi sau daţi în plasament la asistenţii
maternali profesionişti;
Ø majorării tarifelor cu utilităţile privind energia termică, energia electrică, apa, servicii
salubritate, ş.a. în perioada analizată;
Ø investiţiilor efectuate pentru o mai bună desfăşurare a activităţilor în centre.
Asistenţa Socială în caz de invaliditate
În baza principiului egalizării şanselor, instituţia are obligaţia să asigure resursele financiare
necesare şi să ia măsuri specifice pentru ca persoanele cu handicap să aibă acces nemiljlocit şi
neîngrădit la servicii. În acest sens, Legea nr. 448/2006, privind Protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, reglementează drepturile şi obligaţiile persoanelor cu
handicap acordate în scopul integrării şi incluziunii sociale a acestora.
În acest sens, bugetul de cheltuieli alocat persoanelor cu handicap în perioda 2005 – 2008 a
avut o evoluţie crescătoare cu aprox. 32,98% în 2008 faţă de 2005, datorată :
Ø creşterii numărului personelor cu handicap cu aprox. 72% în 2008 faţă de 2005;
Ø indexării indemnizaţiei lunare a persoanelor cu handicap cf. legilaţiei în vigoare.
Evoluţia bugetului de cheltuieli –
Cap.68.02.05 “Asistenţă socială în caz de invaliditate”
În perioada 2005 - 2008

-mii lei DENUMIRE INDICATORI

2005

Cheltuieli - TOTAL

8.524,63

Bunuri si servicii

2.200,00

Ajutoare sociale

6.324,63

2006

2007

10.432,00 21.860,00
103,00

253,00

10.329,00 21.607,00

2008
25.847,00
291,00
25.556,00
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27,500.00
25,000.00
22,500.00
20,000.00
17,500.00
15,000.00

Cheltuieli - TOTAL

12,500.00

Bunuri si servicii
Ajutoare sociale

10,000.00
7,500.00
5,000.00
2,500.00
0.00
2005

2006

2007

2008

De dispoziţiile Legii nr. 448/2006 beneficiază copii şi adulţii cu handicap, cetăţeni români,
cetăţeni ai altor state sau apatrizi, pe perioada în care au, conform legii, domiciliul ori reşedinţa
în România.
Evoluţia numărului de beneficiari – persoane cu handicap în perioada 2005-2008

BENEFICIARI
Total persoane cu
handicap
Adulţi cu handicap
asistati
Copii cu handicap
asistati

2005

2006

2007

2008

7397

8121

9622

10270

5964

6750

8328

9028

1433

1371

1294

1242

In ceea ce priveşte cuantumul indemnizaţiilor persoanelor cu handicap în perioada 2005-2008,
acestea au fost actualizate anual cu indicele creşterii preţurilor de consum prin Hotărâre a
Guvernului şi s-au acordat în funcţie de cele 3 grade de handicap astfel:
- pentru anul 2005 conform cu Legii nr. 343/2004 şi H.G. nr. 778/14.07.2005;
- pentru anul 2006 conform H.G. nr. 1764/22.12.2005;
- pentru anul 2007 conform Legii nr.448/dec.2006;
- pentru anul 2008 conform H.G. nr. 10/ian.2008.
Evoluţia indemnizaţiei persoanelor cu handicap în perioada 2005-2008

INDEMNIZAŢIE
- lei /pers. Grad I
Grad II
Grad III

2005
150
75
45

2006
158
79
47

2007
259
207
30

2008
271
217
31
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300
250
Indemnizatii pers. cu
handicap - Grad I

200

Indemnizatii pers. cu
handicap - Grad II

150
100

Indemnizatii pers. cu
handicap - Grad III

50
0
2005

2006

2007

2008

Făcând o analiză a activităţii DGASPC în anul 2008, a problemelor întâmpinate în
îndeplinirea atribuţiilor DGASPC şi în atingerea obiectivelor stabilite, se conturează următoarele
nevoi ale instituţiei pentru anul 2009:
Ø realizarea şi aprobarea strategiei judeţene în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei
sociale pe termen mediu şi a planului operational de aplicare a strategiei pe anul 2009
Ø modificarea organigramei şi a statului de functii; realizarea şi aprobarea ROF al
DGASPC
Ø demersuri pentru acreditarea DGASPC ca furnizor de servicii sociale şi a serviciilor
functionale
Ø optimizarea serviciilor sociale oferite si in acest context pozitivarea perceptiei
beneficiarilor si comunitatii asupra intregii activitati a DGASPC Galati.

Director general adjunct
pentru protectie in regim rezidential
Eugen Merdescu

Director general adjunct
pentru ocrotire de tip familial
Lidia Gabriela Nica

Director general adjunct
pentru protectie persoane adulte
Madalina Elena Barbut-Filotti

Director general adjunct
resurse umane, patrimoniu adminstrativ
Daniela Alexiu

DIRECTOR GENERAL
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