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RAPORT DE ACTIVITATE 
 

DGASPC GALATI 
Anul  2011  

 
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; 
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. 
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SERVICIUL ASISTENTA MATERNALA 

 
Biroul asistenţă maternală are ca principal scop oferirea unui cadru stabil si securizant în 

familii de asistenti maternali pentru copiii lipsiţi, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinţilor săi, 
până la găsirea unei soluţii definitive de tip familial – reintegrare în familia naturală sau adopţie 
internă; această protecţie include şi plasarea copilului în regim de urgenţă, plasarea copilului cu 
nevoi speciale – copil cu handicap, copil abuzat, copil cu tulburări de comportament, copil cu 
HIV/SIDA în vederea recuperării sale. 

In cursul anului 2011, Serviciul Asistenţă Maternală, pentru îmbunătăţirea serviciilor oferite de 
asistenţii maternali, a organizat cursuri de formare continuă cu aceştia, astfel: 

Organizarea cursurilor pentru asistentii maternali 
1. În perioada 31.01 – 04.03.2011 s-au organizat cursuri pentru 68 AMP care îngrijesc 

adolescenţi/tineri.Scopul principal al cursului constă în îmbunătăţirea comunicării/ relaţionării AMP-
adolescent. 

La inceputul anului 2011, 89 adolescenţi si tineri au urmat cursuri de educaţie sexuală 
susţinute de specialişti DGASPC şi ai DSP Galaţi, conform activităţilor propuse în cadrul 
parteneriatului incheiat in anul 2010. 

2. În perioada 03.10. – 25.11.2011 s-au organizat cursuri de formare continuă pentru 117 
AMP care îngrijesc copilul cu varsta cuprinsa intre 2-7 ani.Scopul principal al cursului a fost 
îmbunătăţirea cunoştinţelor privind creşterea şi îngrijirea, dezvoltarea cognitiva, dezvoltarea 
limbajului si dezvoltarea afectiva a copilului  cu varsta cuprinsa intre 2-7 ani. 

 
Activităţi curente desfăşurate în cadrul serviciului: 
 Instrumentarea dosarelor asistenţilor maternali profesionişti în Comisia pentru Protecţia 
Copilului în vederea reînnoirii/suspendării retragerii atestatului de asistent maternal  
 Evaluarea trimestrială a activităţii AMP prin prezentarea de rapoarte către CPC (430 
rapoarte/trimestru) 
 monitorizarea periodică a activităţii asistenţilor maternali (245 vizite/1lună)  
 instruire periodică a asistenţilor maternali (1538 instruiri) 
 consiliere şi suport asistenţilor maternali care au întâmpinat dificultăţi în activitate (276 - 
asistenţi maternali consiliaţi şi 445 - asistenţi maternali evaluaţi)  
 consilierea şi reabilitarea copiilor aflaţi în plasament la AMP care au întâmpinat dificultăţi de 
adaptare/integrare (342 - copii consiliaţi, 459 – copii evaluaţi şi 101 – familii naturale) 
 instrumentarea dosarelor copiilor plasaţi la asistenţi maternali profesionişti în Comisia 
pentru Protectia Copilului sau instanţa de judecată, după caz 
 reevaluarea împrejurărilor care au condus la instituirea măsurii de protecţie pentru copiii 
plasaţi la AMP  
 monitorizarea periodică a evoluţiei copilului în familia AMP (245 vizite/1lună)  
 
Situaţia statistică comparativă pentru perioada de timp 2008 – 2011 pentru principalele 
categorii de beneficiari: 
 
Evoluţia numărului de copii aflaţi în plasament la asistent maternal profesionist. 
 

Tip de măsură 
nr. copii dec 
2008 

nr. copii dec 
2009 

nr. copii dec 
2010 

nr. copii dec 
2011 

Plasament la asistent 
maternal profesionist 

852 843 790 747 

 



3 
 

 .   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipuri de caz 
Nr. cazuri 
Dec. 2008 

Nr. cazuri 
Dec.2009 

Nr. cazuri 
Dec.2010 

Nr. cazuri 
Dec. 2011 

ASISTENTA MATERNALA  

Asistenti maternali atestati  646 579 486 429 

Asistenti maternali cu copii in
plasament  

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 

635 

 

430 

198 

3 

3 

1 

578 

 

325 

243 

9 

0 

1 

481 

 

179 

295 

7 

0 

0 

422 

 

108 

303 

11 

0 

0 

Asistenti maternali care ocrotesc copii
cu nevoi speciale  

112 106 112 111 

Total copii aflati in plasament la
asistent maternal profesionist  

852 843 790 747 

Anul Nr. Amp Nr. Copii 

2008 646 852 

2009 579 843 

2010 486 790 

2011 429 747 

Plasament la asistent maternal profesionist

852 843
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In cursul anului 2011, au fost instrumentate următoarele cazuri : 

 Reînnoiri atestate asistenţi maternali profesionişti – 175 
 Retrageri atestate asistenti maternali profesionişti – 40 

- la cerere – 29 
      - în baza raportului asistenţilor sociali – 11   

 Suspendare atestate asistenţi maternali profesionişti – 2 
 Modificare atestate asistenţi maternali profesionişti – 15 
 Reevaluarea măsurii de plasament la asistent maternal profesionist – 82 
 Instituiri de măsuri de plasament la asistenţi maternali profesionişti – 58 
 Incetări de măsuri de plasament la asistenţi maternali profesionişti – 99 

- reintegrări -  31 
- adopţii interne – 16 
- incetare măsura de plasament ca urmare a majoratului   - 18 
- mentinere în sistem -  35 

 plasament familial –20 
 centru de plasament – 15 

 
Analiza şi interpretarea datelor statistice – analiza evoluţiei/ involuţiei cantitative/ calitative a 
serviciilor oferite 
 

 
Anul 2010 

 
Anul 2011 
 

INTRARI IN SISTEMUL DE PROTECTIE 
77 57 
IESIRI DIN SISTEMUL DE PROTECTIE 
130 99 

 

Evolutia numarului de copii plasati la asistenti 
maternali profesionisti  dec 2008 - dec 2011 
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Iesiri din sistemul de protectie   
 

 
Tip  masura de protectie  
 

 
Anul  2010 

 
Anul 2011 

Reintegrare 34 31 
Plasament familial 44 20 
Adoptie interna 16 16 
Centru de plasament 16 15 
Incetare masura de plasament ca urmare 
a majoratului 

20 18 

 
Dificultăţi întâmpinate în cursul anului 2011 
 
     Scăderea numărului de asistenţi maternali profesionişti în 2011 faţă de 2010, determinat de 

apariţia legislaţiei privind blocarea posturilor în instituţii publice şi de numărul mare de retrageri 
din activitate a condus la necesitatea plasării celui de-al doilea copil la asistentii maternali care 
indeplinesc conditiile pentru aceasta; Desi cazuri izolate, au fost asistente maternale care au 
refuzat categoric plasarea celui de-al doilea copil, dând dovadă de o puternică rezistenţă la 
schimbare. 

 Nu există spaţii adecvate pentru realizarea întrevederilor dintre copii plasati la asistenti 
maternali profesionisti şi familiile naturale ce trebuie să se desfăşoare într-un mediu intim, 
securizant, care să faciliteze comunicarea dintre profesionişti şi beneficiari 

 

SERVICIUL PENTRU PROTECTIE DE TIP FAMILIAL SI COORDONARE COMUNITATI 
LOCALE 

  Obiective : 
 Informarea comunităţii locale în ceea ce priveşte problematica copilului şi a familiei lui, cat 

si a  serviciilor sociale oferite de institutie si de Serviciul Protectie de Tip Familial sau de 
alte institutii, ce au competente in domeniul social - realizat 100%; 

 Sprijinirea si asistarea parintilor/familiei largite in vederea prevenirii separarii copilului de 
familia sa –realizat 100%; 

 Sprijinirea si asistarea copiilor care se confrunta cu probleme de natura familiala, scolara 
sau sociala – realizat 100%. 

Activitatea Serviciului Protecţie de Tip Familial in raportata poate fi prezentată astfel : 
 Au fost instrumentate in medie 1360 cazuri de minori aflati in risc de abandon / abuz, 

astfel : 
 Au fost instrumentate 166 cazuri de copii aflati in risc de abandon în maternitati sau spitale 
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 Au fost verificate  400  sesizari de abuz asupra copiilor fata de cele 352 de sesizari 
verificate in anul 2010. 
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Sesizari abuz

 
 
 Au fost efectuate 1504 anchete sociale sau rapoarte de vizita, in scopul clarificarii situatiei 

copiilor cu risc de abandon/abuz 
 Au fost efectuate 170 de deplasari la scoli si 277 de deplasari la unitati sanitare pentru a 

rezolva situatia scolara a copiilor aflati in evidenta serviciului nostru 
 Au fost înaintate consilierului juridic pentru a fi depuse la instanta judecatoreasca un numar 

de 76 dosare, cu diverse propuneri de instituire a unei masuri de protectie pentru copii.  
 Au fost evaluati si consiliati psihologic 185 copii aflati in diverse situatii de risc 
 Au fost propuse spre aprobare directorului general un număr de 31 dispoziţii de plasament 

în regim de urgenţă a copiilor la AMP / familii / centrul maternal 
 Au fost luate in evidenta si monitorizate 107 mamici minore. 

      Analiza activităţii Serviciului pentru Protecţie de Tip Familial determină următoarele concluzii şi 
totodată propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii:  

 Trebuie identificat un spaţiu adecvat pentru realizarea întrevederilor dintre copii şi părinţi/ 
copii şi familiile substitutive  ce trebuie să se desfăşoare într-un mediu intim, securizant, 
care să faciliteze comunicarea dintre profesionişti şi beneficiari ; această cameră ar trebui 
folosită pentru realizarea consilierilor de grup a copiilor/tinerilor aflaţi în situaţii de criză şi a 
familiilor acestora şi pentru realizarea potrivirilor practice dintre copil şi familia substitutivă, 
asigurându-se totodată confidenţialitatea cazurilor ;  

 Identificarea de solutii pentru copiii aflati in situatii de risc in familiile lor, deoarece nu avem 
case de tip familial suficiente pentru a putea plasa cuplurile de fraţi care au fost preluaţi în 
regim de urgenţă din judeţ sau care urmează a fi preluaţi în sistemul de protecţie. Pentru a 
putea fi păstraţi împreună fraţii ar trebui achiziţionate apartamente şi înfiinţate case de tip 
familial sau ar trebui cumpărate case în localităţi din judeţ unde sunt licee / şcoli 
profesionale şi înfiinţate, de asemenea, case de tip familial.   
 

BIROUL MONITORIZARE PLASAMENTE FAMILIALE 

      Obiective in anul raportat: 

 reintegrarea in familie a 20 copii aflati in plasament – realizat 100% 

 efectuarea de cursuri de formare profesionala pentru personalul biroului – 100%. 

      Activitatea Biroului Monitorizare Plasamente Familiale a constat in instrumentarea  a 631 
cazuri active la sfarsitul anului 2011 ( 545 copii aflati in plasament la rude pana la gradul al IV-lea, 
inclusiv si 86 copii plasati la alte familii ori persoane), la care se adauga un numar de 13 cazuri de 
copii plasati din alte judete. 

      Comparativ cu anul 2010, in anul 2011 se constata o scadere a numarului total cazuri: de la 
734 la 631 cazuri, avand in vedere faptul ca s-au inregistrat mai multe incetari a masurilor de 
protectie speciala prin reintegrari familiale sau incetari datorate atingerii varstei majoratului. 
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      Activitaţile specifice desfasurate de personalul biroului, cu obiectivul clar al reevaluarii masurii 
de protectie instituita pentru copil, s-au cuantificat intr-un numar total de 73 de dosare 
instrumentate prin CPC si 27 dosare inaintate consilierilor juridici in vederea prezentarii lor in 
instantele de judecata, la care se adauga 794 copii reevaluati prin rapoarte trimestriale de 
reevaluare.  
      In cele de asemenea, au fost  prezentate Comisiei pentru Protecţia Copilului in anul 2011, 83 
cazuri si 27 dosare au fost inaintate consilierilor juridici pentru solutionarea lor de catre instantele 
judecatoresti. 
      Activitatea celor doi psihologi din cadrul biroului s-a concretizat prin acordarea de servicii de 
consiliere sau efectuarea de evaluari psihologice la un număr de 513 persoane – în cadrul a  315 
ședinte de evaluare/consiliere psihologicǎ.  
 

BIROUL PENTRU READAPTAREA PSIHOLOGICA A COPILULUI DELINCVENT 

Obiective in perioada raportata: 

 consiliere psihologică, socială şi juridică pentru fiecare caz, prin abordare diferenţiată – 
realizat 100%; 
 instituirea măsurilor de protecţie care se impun pentru copilul delincvent şi  predelincvent, 
în C.P.C şi în instanţă – realizat 100%; 
 monitorizarea măsurilor de protecţie instituite pentru copilul delincvent – realizat 100%; 
 instrumentarea cazurilor de delincvenţă şi devianţă comportamentală – realizat 100%;  
 asistenta juridica şi psihologică la audierea copiilor în faţa organelor de cercetare penală – 
realizat 100%;  
 oferirea de informaţii Serviciului Probaţiune de pe lângă Tribunalul Galaţi cu privire la 
faptele săvârşite de copiii care raspund penal, în timpul minorităţii – realizat 100%. 

      In anul 2011, au fost identificati 149 copii care au savarsit 161 fapte penale si nu raspund 
penal. De asemenea, au fot identificati 124 copii ai strazii. 

Categoriile de varsta ale copiilor sunt: 

 pana la 14 ani – 126 copii; 
 peste 14 ani – 23 copii. 

      Mediul din care provin copiii: 

 urban – 79 copii; 
 rural – 70 copii. 

       Infractiunile pe care le-au savarsit copiii intrati in evidenta biroului in anul 2011 sunt: 

 furt calificat –  115 fapte; 
 furt – 5 fapte; 
 violare de domiciliu – 6 fapte; 
 distrugere - 12 fapte; 
 ofense aduse unor insemne – 3 fapte; 
 lovire sau alte violente- 9 fapte; 
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 calomnie – 1 fapta; 
 amenintare – 1 fapta; 
 talharie – 1 fapta. 
 prostitutie – 3 fapte; 
 vatamare corporala – 1 fapta; 
 act sexual cu un minor – 1 fapta; 
 detinere de material explozibil – 1 fapta; 
 marturie mincinoasa – 2 fapte. 
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Fata de anul 2010, in anul 2011 se observa o crestere a numarului copiilor ce savarsesc fapte 

penale si nu raspund penal, precum si a faptelor savarsite de acestia. 

A fost asigurata asistenta juridica si psihologica la audierea a 30 copii in fata organelor de 
cercetare penala. 

Au fost inaintate dosarele a 22 copii in vederea instituirii unor masuri de protectie de catre 
instanta si CPC( supraveghere specializata si plasament familial) si au fost emise 9 dispozitii de 
plasament in regim de urgenta. 

Au fost intocmite fise de evaluare psihologica pentru 48 copii, fise de consiliere/informare a 20 
copii, rapoarte de consiliere psihologica pentru 29 copii si rapoartesociopsihomedicale pentru 20 
copii. 

Tot in aceasta perioada, au fost efectuare 78 de reevaluari aflate in evidenta biroului. Au fost 
intocmite 89 fise de convorbiri telefonice. 

 

BIROUL ADOPTII SI POSTADOPTII 

 

Obiective in perioada raportata: 

 Creşterea numărului de copii adoptabili faţă de anul 2010 cu 10 copii – În anul 2010 au 
devenit adoptabili un număr de 29 de copii, iar în anul 2011 un număr de 31 de copii au 
devenit adoptabili, astfel încât gradul de îndeplinire a obiectivului a fost realizat într-un 
procent de 80%. 

 Creşterea numărului de copii adoptaţi faţă de anul 2010 cu 10 copii - În anul 2010 au fost 
adoptaţi un număr de 38 de copii adoptaţi, iar în anul 2011 au fost adoptaţi 31 copii astfel 
încât gradul de îndeplinire a obiectivului a fost realizat în proporţie de 65%. 

  Susţinerea şi consilierea familiilor în procesul postadopţie – Un număr de 70 de familii se 
află la acest moment în monitorizare postadopţie, 68 de familii beneficiind de consiliere în 
această perioadă de monitorizare. 

În desfăşurarea activităţii Biroul Adopţii şi Postadopţii oferă persoanei / familiei potenţial 
adoptatoare informaţii complete despre procedura de atestare, în anul 2011 înregistrându-se un  
număr de 60 persoane/familii care s-au adresat BAP şi au solicitat informaţii cu privire la procedura 
adopţiei internă. 
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Au fost înregistrate 33 cereri de evaluare ca familii/persoane apte să adopte.  

Un număr de 24 familii/persoane care doresc să obţină atestatul de familie/persoană aptă să 
adopte au urmat programa de pregǎtire pentru asumarea în cunoştinţǎ de cauzǎ a rolului de 
pǎrinte destinatǎ dezvoltǎrii capacitǎţii acestora de a rǎspunde copilului adoptat fiind organizate 5 
sesiuni.              

Ca şi finalitate a perioadei de evaluare ca familii/persoane apte să adopte au fost atestate  25 
familii şi reatestate 17 familii, un numar de 21 familiii fiind in plin proces de evaluare. 

Pe perioada de evaluare au fost realizate : 

 28 rapoarte întrevedere 

 43 fişe de evaluare iniţială 

 39 anchete sociale 

 36 fişe de evaluare psihologică care reprezintă sumarul întâlnirilor dintre 
persoană/familie şi psiholog. 

Alte activitati : 

 preia de la serviciile specializate dosarele copiilor al caror plan individualizat de protecţie 
are ca finalitate adopţia internă în vederea deschiderii procedurii adopţiei interne, în anul 
2011 intrând în evidenţa BAP 30 dosare; 

 oferǎ informaţii şi asigurǎ sprijinul necesar pentru pǎrinţii copiilor pentru care soluţia 
planului individualizat de protecţie este reprezentatǎ de adopţie, precum şi pentru famila 
extinsǎ prin oferirea datelor referitoare la procedurile în care urmează să fie implicaţi, 
efectele finalizării fiecărei etape din procesul de adopţie, momentul până la care pot 
interveni în derularea procesului de adopţie, forma, termenele şi efectele exprimarii şi 
revocării consimţământului la adopţie iar ca finalitate a acestor proceduri au fost consiliate 
un număr de 49 de membri ai familiilor biologice ale copiilor aflaţi în evidenţa BAP şi un 
numǎr de 28 dosare au fost predate Serviciului Juridic şi Contencios cu propunerea de 
deschidere a procedurii adopţiei interne. 

O altă etapă extrem de importantă în procesul adopţiei o reprezintă determinarea 
compatibilitǎţii copil-familia potenţial adoptatoare pe baza nevoilor copilului, dorinţelor şi opiniilor 
exprimate de acesta prin derularea tuturor demersurilor necesare acomodării copilului cu 
persoana/familia adoptivă, în anul 2011, realizându-se : 

   - 68 rapoarte de potrivire teoretică dintre copil şi familia adoptatoare şi 61 rapoarte de 
potrivire practicǎ dintre copil şi familia adoptatoare în 17 cazuri fiind stabilită 
compatibilitate.  Urmare a acestora, au fost predate Serviciului Juridic şi Contencios pentru a fi 
depuse la instanţa competentă cu propunerea de încredinţare în vederea adopţiei un număr de 19 
dosare. 
      Pe perioada încredinţării în vederea adopţiei BAP urmăreşte evoluţia copilului în noul mediu 
familial în acest sens fiind realizate 107 de rapoarte bilunare privind evoluţia copilului şi 
rezultatele acomodǎrii acestuia cu familia adoptatoare pe perioada încredinţǎrii în vederea 
adopţiei.                   
Cu propunerea de încuviinţare a adopţiei, au fost predate Serviciului Juridic şi Contencios pentru a 
fi depuse în instanţă un număr de 26 dosare.  
       În vederea monitorizării evoluţiei copilului adoptat şi a relaţiilor dintre acesta şi părinţii 
adoptatori au fost realizate 177 de rapoarte trimestriale postadopţie privind evoluţia copilului 
adoptat şi a relaţiilor dintre acesta şi pǎrinţii adoptatori şi 23 rapoarte finale la sfârşitul perioadei 
de monitorizare a evoluţiei copilului adoptat şi a relaţiilor dintre acesta şi pǎrinţii adoptatori. 
       În desfăşurarea activităţii, reprezentanţii BAP au efectuat în anul 2011, un numar de 173 de 
deplasări în municipiul si in localităţile judeţului Galaţi.                                                                                         
In scopul întocmirii registrului naţional pentru adopţii au fost transmise Oficiului Român pentru 
Adopţii 92 comunicări referitoare la adoptatori şi copii adoptabili.  
Situaţie comparativă cu trimestrul anterior - dosare finalizate prin sentinţe civile definitite şi 
irevolabile 
 

Nr.crt. 
 

Anul 2010 Anul 2011 

Incuviinţări 36 36 
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IVA 19 19 
DPA 37 30 
Atestate 
eliberate 

45 41 

 

SERVICIUL PENTRU PROTECTIE IN REGIM REZIDENTIAL A COPIILOR 

Obiective:  
 incetarea masurii de plasament institutional pentru 45 beneficiari – realizat 100%; 
 reevaluarea conditiilor care au condus la instituirea masurii de protectie speciala pentru 50 

beneficiari - 100%; 
 intocmirea regulamentelor de organizare si functionare pentru serviciile de tip rezidential si 

cele de zi – realizat 90%; 
 informarea primariilor cu privire la aparitia HG 49/2011 si al rolului si atributiilor fiecarei 

institutii implicate in interventia multidisciplinara si in retea in cazurilede abuz, violenta, 
exploatare si trafic de persoane – realizat 100%. 

 revizuirea procedurilor de lucru si armonizarea lor cu cele ale serviciilor tip rezidential – 
realizat 50%; 

Activitati specifice 
 Intocmirea documentatiei prevazute de lege pentru instrumentarea cazurilor copiilor aflati în 

plasament in servicii de tip rezidential 
 Reevaluarea inprejurarilor care au stat la baza stabilirii masurii de protectie speciala in 

contextul socio-familial 
 Acompanierea copiilor gazduiti in serviciile de tip rezidential , ascultarea opiniei acestora si 

oferirea de suport in realizarea drepturilor acestora 
 Identificarea de solutii alternative la protectia institutionala 
 Monitorizarea implementarii standardelor minime obligatorii in cadrul serviciilor de zi si a 

celor de tip rezidential 

 Consilierea tinerilor care urmeaza sa paraseasca sistemul de protectie 

La sfarsitul anului 2010, situatia copiilor/tinerilor cu masura de plasament in cadrul serviciilor de 
tip rezidential era urmatoarea: 

 servicii apartinand organizatiilor nonguvernamentale – 49 copii/tineri plasati; 

 servicii aflate in subordinea DGASPC Galati – 398 copii/tineri plasati; 

 centre de zi aflate in subordinea DGASCPC Galati – 31 copii ocrotiti. 

La sfarsitul anului 2011, situatia copiilor/tinerilor cu masura de plasament in cadrul serviciilor de 
tip rezidential era urmatoarea: 

 servicii apartinand organizatiilor nonguvernamentale – 32 copii/tineri plasati; 

 servicii aflate in subordinea DGASPC Galati – 402 copii/tineri plasati; 

 centre de zi aflate in subordinea DGASCPC Galati – 28 copii ocrotiti. 

Adminteri in sistemul rezidential :  
- 173 in anul 2010 
- 118 in anul 2011 din care 51 plasamente in regim de urgenta, 5 ordonante presedentiale privind 
plasamentul in regim de urgenta; 12 tineri/copii au revenit in sistemul de rezidential din plasament 
la AMP. 
Iesiri din sistemul rezidential: 
-190 in anul 2010 
-103 in anul 2011 

Anchete sociale realizate  in anul 2011: - 102 

Reevaluari ale situatiei beneficiarilor:  
- 349 in anul 2010 
- 349 in anul 2011 

Intalniri cu echipa pluridisciplinara: 
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     In cadrul Compatimentului interventie in caz de abuz, exploatare, trafic, si migratie au fost 
inregistrate 287 sesizari. De asemenea, in anul 2011 au fost instrumentate 8 cazuri de repatrieri  
minori. 

     Pentru 23 copii, s-a impus scoaterea din mediul familial si instituirea plasamentului in regim de 
urgenta. Totodata, au fost eliberate 7 autorizatii pentru casatoria minorilor. 

Cu ocazia zilei de 1 iunie 2011, pentru 80 copii aflati in plasament la asistentii matrenali 
profesionisti si din centrele de plasament a fost organizat un spectacol interactiv de catre grupul 
vocal „Muzichia” live la Centrul de plasament „Negru Voda”; 

 De asemenea, a fost marit cuantumul alocatiei zilnice de hrana pentru consumurile 
colective din institutiile de asistenta sociale, din subordinea DGASPC Galati, prin HCJ 
715/07.12.2011. 

 

SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXA COPII 

Obiective in perioada raportata:  
 integrarea socio-educationala/profesionala a copiilor /tinerilor aflati in dificultate – realizat  

5%; 
 prevenirea institutionalizarii copiilor din familie, aflati in dificultate, prin asigurarea serviciilor 

de informare/consiliere a familiilor cat si prin colaborarea cu alte institutii –realizat 95%; 
 cresterea numarului de copii aflati in dificultate care sunt integrati socio-

educational/professional – realizat 95%; 
 identificarea necesitatilor de instruire, pregatire si perfectionare a salariatilor implicate direct 

in relatia cu beneficiarii – 95% 
 aplicarea coerenta a politicii in  domeniul calitatii privind serviciile furnizate –realizat 95%  

    Activitati specifice desfasurate: 
 Identificarea, evaluarea si monitorizarea copiilor /tineri cu handicap/deficiente si dificultati 

de invatare si adaptare socio-profesionala; 
 Aplicarea managementului de caz ; 
 Verificarea indeplinirii conditiilor privind incadrarea copilului intr-o categorie de persoane cu 

handicap care necesita protectie speciala si dupa caz, orientare scolara; 
 Anchetele sociale efectuate la domiciliul copilului (in situatii exceptionale); 
 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; 

 Reevaluarea trimestriala a copiilor care necesita incadrarea intr-o categorie de persoane cu 
handicap, la cererea parintelui sau a reprezentantului legal; 

In cadrul Serviciului de Evaluare Complexa a Copilului, in anul 2011, s-au desfasurat 
urmatoarele activitati :   

 Identificarea a 195 cazuri de copii cu dizabilitati si dificultati de invatare si adaptare socio-
scolara care necesita incadrarea intr-un grad de handicap in urma solicitarilor directe, a 
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referirilor din partea specialistilor care vin in contact cu copiii cu dizabilitati si a sesizarilor 
din oficiu; 

 Verificarea in 1547 cazuri de copii a indeplinirii conditiilor privind incadrarea copilului intr-un 
grad de handicap; 

 Intocmirea a 1622 rapoarte de evaluare complexa; 
 Intocmirea a 1622 planuri de recuperare a copilului cu dizabilitati; 
 Reevaluarea anuala a copiilor care necesita incadrarea intr-o categorie de persoane cu 

handicap – 1352 cazuri; 
 Reevaluare/orientare scolara /profesionala – 279 cazuri; 
 Monitorizarea indeplinirii obiectivelor din planul de recuperare a copilului cu dizabilitati 

aprobat de comisie – 1913 cazuri;  
 Identificarea copiilor cu dizabilitati care necesita orientare scolara/profesionala – 86 cazuri. 
Serviciul de evaluare complexa copii a inaintat catre Comisia de Protectie a Copilului 

urmatoarele propuneri: 
 Incadrarea intr-o categorie de persoane cu handicap - 1547 cazuri; 
 Incadrarea in grad de handicap pe o perioada de 6 luni - 86 cazuri; 
 Orientare scolara profesionala –404 cazuri; 
 Numar de sedinte CPC intrunite pentru solutionarea cazurilor - 104; 
 Schimbari grade de handicap - 96 cazuri; 

 
An Reevaluari in grad de 

handicap 
Cazuri noi Orientari scolare 

2010 1333 250 380 
2011 1352 195 404 

 
Analiza si interpretarea datelor statistice si a rezultatelor activitatilor : 

       In anul 2011, se inregistreaza  o usoara scadere a cazurilor evaluate, ceea ce se explica prin : 
 Identificarea copiilor cu probleme de sanatate, inca de la varste foarte mici, care prin 

tratamente, interventii chirurgicale si terapii specifice reusesc sa se recupereze si sa se 
intergreze in societate pentru a putea duce o viata normala sau aproape normala. 

 Constientizarea de catre parinti/reprezentanti legali a efectelor pozitive pe care programele 
si terapiile specifice din institutiile medicale de specialitate le au aupra minorilor, in scopul 
recuperarii acestora. 

 Mentinerea copiilor cu dizabilitati in sistemul educational al scolilor de masa cu program de 
sprijin care permit acestora mentinerea in familia naturala/largita si integrarea lor socio-
profesionala. 

 

BIROUL ASISTENTA C.P.C 

Obiective: 

 Organizarea activitatii de secretariat al Comisiei pentru Protectia Copilului conform 
normelor metodologice prevazute de H.G. nr. 143702004 – realizat 100% 

 Organizarea activitatii de secretariat al Comisiei pentru Protectia Copilului pentru 
implementarea prevederilor art. 11 alin. 1 din H.G. nr. 67902003 in sensul prezentarii 
rapoartelor trimestriale de evolutie a copiilor aflati in plasament la asistent matermal 
professional.- realizat 100% 

 Instruirea specifica a personalului – realizat 100%. 

In anul 2011, s-au desfăsurat 151 sedinte ale Comisiei pentru Protectia Copilului Galati 
adoptandu-se dupa cum urmeaza: 

 10 plasamente in servicii de tip rezidential (cazuri noi) 
 84 mentineri de plasament institutional  
 55 incetari de plasament institutional 
 36 inlocuiri de masuri 
 7 supravegheri specializate in familie; 
 2 solicitari aviz favorabil; 
 7 plasament familial (cazuri noi) 
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 16 mentineri de plasament familial; 
 61 incetari de plasament familial 
 8 plasamente la asistent maternal profesionist 
 28 incetari de plasament la asistent maternal profesionist 
 181 reinnoiri de atestate de asistent maternal profesionist 
 6 respingeri ale cererilor de asistent maternal profesionist 
 37 retrageri de  atestate de asistent maternal profesionist  
 19 modificare de atestat de asistent maternal profesionist  
 4 suspendari atestate asistent maternal profesionist 
 911 rapoarte pentru anul 2011 privind activitatea asistentilor maternali profesionisti 
 1508 certificate de incadrare in grad de handicap 

1516
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Comparativ cu anul 2010, se constata o scadere usoara a numarului de certificate de incadrare 

in grad de handicap. 
Pentru comunicarea actelor adoptate de Comisia pentru Protectia Copilului au fost intocmite: 

 621 adrese privind convocarea persoanelor in vederea audierii la sedintele Comisiei 
 928 adrese pentru comunicarea hotararilor de instituire a masurilor de protectie 
 810  adrese catre persoane fizice  
  9 adrese catre fundatii 
 30 adrese catre Comisii si Directii din alte judete 
 44 adrese catre Agentia de Prestatii Sociale 
 8 adrese catre primarii 
 1223 adrese pentru comunicarea hotararilor de incadrare intr-un grad de handicap 
 350 adrese pentru comunicarea hotararilor de orientare scolara 
 13 adrese catre Inspectoratul de Politie Galati si Parchete. 

 

SERVICIUL PENTRU PROBLEMATICA MEDICALA 

 
    Serviciul Problematică Medicală a urmărit atingerea următoarelor obiective in anul 2011: 

 identificarea afectiunilor de natura medicala a beneficiarilor din sistemul de asistenta 
sociala si monitorizarea acestora – realizat 100% 

 vaccinarea copiilor si a personalului din centrele de plasament -realizat 100% 
 instruirea interna a asistentilor maternali privind problematica medicala specifica –realizat 

100%. 
În acest sens  activitatea  în cadrul Serviciului Problematică Medicală din anul a constat în : 

 evaluarea dosarelor beneficiarilor din sistemul rezidential si din sistemul de asistenta 
maternala in vederea monitorizarii starii de sanatate si a existentei documentelor medicale 
la dosar; 

 continuarea colaborarii  cu Serviciul de Evaluare  Complexa privind introducearea unor date 
din dosarele copiilor in CMTIS (Child Monitoring and Tracking Informaţional System) sistem 
informatic dezvoltat pentru Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului. 

 mentinerea  legǎturii  telefonice cu personalul din centrele şi casele de tip familial în 
vederea actualizǎrii permanente a informaţiilor privind starea de sǎnǎtate a copiilor dar şi 
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pentru întocmirea situaţiei săptămânale a spitalizării beneficiarilor sistemului de protecţie în 
regim  rezidenţial. 

       Pe parcursul anului 2011, au   fost  verificate  o parte din   reţetele  medicale gratuite, 
compensate, decontări diverse. Menţionăm că nu au fost probleme în ceea ce priveşte asigurarea 
medicaţiei,  achiziţionarea ochelarilor de vedere şi a protezelor ortopedice, atât pentru beneficiarii 
sistemului de protecţie în regim rezidenţial cât şi pentru cei plasaţi la asistenţi maternali 
profesionişti,   deasemenea au beneficiat şi de decontarea cheltuielilor aferente efectuării unor 
investigaţii medicale şi a diferenţelor la reţetele medicale. 
       S-au intocmit saptamanal grafice privind deplasarile in judet a echipelor multidisciplinare care 
evalueaza sau monitorizeaza cazurile copiilor din judet aflati in situatii de risc, monitorizarea 
asistentilor maternalisi a familiei naturale si identificarea  familiilor naturale . 
       Deoarece s-a modificat legislatia privind vizarea retetelor NPI  personalul din cadrul serviciului 
problematica medicala  s-a deplasat la CAS in vederea depunerii documentatiei necesare  pentru 
eliberarea deciziei de avizare a retetelor. 
        În luna decembrie 2011, s-a demarat campania de vaccinare împotriva gripei sezoniere. S-a 
intocmit situatia privind vaccinarea beneficiarilor si a personalului astfel: 

 beneficiari vaccinati din centrele de plasament   – 235 persoane  
 personalul vaccinat din cadrul D.G.A.S.P.C  - 90 persoane 

     In perioada 06.10.2011-25.11.2011 s-a desfasurat in colaborare cu Serviciul de Asistenta 
Maternala un curs pentru asistentii maternali profesionisti « Ingrijirea copilului aflat in etapa 
prescolara/scolara. 
         

SERVICIUL DE ASISTENTA IN REGIM FAMILIAL PENTRU PERSOANE DEFAVORIZATE 
 
Obiective in perioada raportata: 

 Monitorizarea acordarii prestatiilor sociale pentru persoanele cu handicap si evaluarea 
situatiei socio-ecomonice a acestora – realizat 100%; 

 Cunoasterea gradului de satisfactie a clientului cu privire la serviciile oferite – realizat 
100% 

 Cresterea gradului de eficienta a serviciului de acordare a serviciilor sociale- realizat 
100%     

 Serviciul de Asistenţă în Regim Familial pentru Persoane Defavorizate, în anul 2011, a desfăşurat 
următoarele activităţi: 

 Informare privind realizarea obiectivelor stipulate in Programele de interes naţional in 
domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu handicap, precum şi în domeniul 
asistenţei sociale a persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost şi persoanelor 
victime ale violenţei în familie şi a finanţării acestor programe; 

 Verificarea şi reevaluarea din punct de vedere social al unui număr de 3885 persoane 
cu handicap din municipiul Galaţi, beneficiare de prestaţii prin cont bancar; 

 Verificarea şi reevaluarea din punct de vedere social al unui număr de 3095 persoane 
cu handicap grav cu caracter permanent din municipiul Galaţi;  

 Verificarea şi reevaluarea din punct de vedere social al unui număr de 375 persoane cu 
handicap grav din judeţul Galaţi; 

 Au fost avizate conform Legii 448/2006 488 contracte individuale de munca a 
asistentilor personali a persoanelor cu handicap. 

 Au fost întocmite un număr de 838 anchete sociale pentru persoane aflate în dificultate; 
 Au fost informate şi consiliate aproximativ 1510 familii şi persoane privind problematica 

socială; 
 Au fost întocmite 164 de anchete sociale  privind scutirea de la plata taxei de drum 

pentru persoanele cu handicap prevăzute în Legea 448 din 2006;  
 Consilierea a 22 cazuri noi de violenţă domestică din mediul rural si din Municipiul 

Galaţi cu asigurarea măsurilor alternative în colaborare cu Fundaţia „Familia” şi 
Inspectoratul de Poliţie a Judeţului Galaţi şi un număr de 57 cazuri in monitorizare;  

 Au fost monitorizate 66 cazuri privind persoanele fără adăpost şi  instrumentarea a 12 
cazuri noi; 

 Cu prilejul celor 16 zile de activism impotriva violentei in familie, a fost organizata 
Campania “Impreuna impotriva violentei” in data de 22 decembrie 2011, in parteneriat 
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cu Scoala Gimnaziala vanatori si Scoala Generala Maria Grecu din Odaia Manolache, 
jud. Galati. 

 Cu ocazia “Zilei Internationale a Persoanelor Varstnice 1 Octombrie“, sub egida 
“Comunicarea intergeneratii –bunici si nepoti”, in parteneriat cu Fundatia familia si 
Colegiul National Al.I. Cuza, a fost organizata o intalnire intre varstnicii asistati in 
fundatii si elevi, fiecare copil alegandu-si un bunic caruia i-a facut un cadou. 

 Cu ocazia sarbatorilor de iarna, in parteneriat cu Fundatia de Sprijin a Varsnicilor, a fost 
organizata o intalnire sub denumirea “Am plecat la colindat”, intre varsnicii asistati in 
“Centrul de Primire In Regim de Urgenta Casa Sperantei” si elevii Colegiului National 
Al.I. Cuza. 

 In luna decembrie 2011, a fost sarbatorit un beneficiar care a implinit venerabila varsta 
de100 ani. 

 
SERVICIUL PENTRU PROTECTIE DE TIP REZIDENTIAL ADULTI 

    Serviciul pentru protectie de tip rezidential adulti coordoneaza din punct de vedere metodologic 
Centrul de Recuperare si Reabilitare Persoane Adulte cu Handicap nr. 1, Locuinta Protejata nr. 1 
,,Catalina”, Centrul de Gazduire Temporara a Tinerilor, Centrul de Protectie a Victimelor Traficului 
de Persoane Adulte si Centrul de Pregatire pentru o Viata Independenta pentru Persoane cu 
Handicap Adulte Elena Tg. Bujor. 
Obiective in perioada raportata: 

 Prevenirea institutionalizarii persoanelor adulte – realizat 67%; 
 Intalniri cu echipele pluridisciplinare din centre – realizat 80%; 
 Monitorizarea aplicarii standardelor de calitate in centrele rezidentiale din subordine – 

realizat 100%; 
    La sfarsitul anului 2011,numarul de persoane adulte care beneficiaza de asistenta in centre : 

 64 beneficiari in centrele rezidentiale pentru persoane adulte cu handicap: 
 34 beneficiari asistati in Centrul de Recuperare si Reabilitare Persoane Adulte cu 

Handicap nr. 1  
 8 beneficiari asistati in Locuinta Protejata nr. 1 ,,Catalina” 
 7 beneficiari asistati in  Centrul de Gazduire Temporara a Tinerilor 
 2 beneficiar asistat in Centrul de Protectie a Victimelor Traficului de Persoane Adulte 
 13 beneficiari asistati in Centrul de Pregatire pentru o Viata Independenta pentru 

Persoane cu Handicap Adulte Elena Tg. Bujor. 
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      In comparatie cu anul 2010, se observa o crestere a numarului de beneficiari din centrele 
rezidentiale pentru persoane adulte cu handicap, fapt. Un numar de 90 de persoane cu domiciliul 
stabil in judetul Galati sunt institutionalizate in centrele rezidentiale din alte judete. Numarul total de 
cereri de institutionalizare primite in anul 2011 este de 58.  
Numarul de persoane noi intrate in sistem - 18: 

 10 in Centrul de Gazduire Temporara a Tinerilor; 
 3 in Centrul de Protectie a Victimelor Traficului de Persoane Adulte; 
 5 in Centrul de Pregatire pentru o Viata Independenta pentru Persoane cu Handicap Adulte 

Elena Tg. Bujor; 
Numarul de persoane iesite din sistem -4 : 
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 1 din Centrul de Protectie a Victimelor Traficului de Persoane Adulte Galati 
 2 din Centru de Gazduire temporara a Tinerilor 
 1 din Centrul de Pregatire pentru o Viata Independenta pentru Persoane cu Handicap 

Adulte Elena Tg. Bujor. 
In  anul 2011, Serviciul Rezidential Adulti a desfasurat urmatoarele activitati: 

 Monitorizarea aplicarii standardelor de calitate si urmarirea aplicarii Planurilor de servicii 
pentru beneficiarii institutionalizati; 

 Realizarea a 4 intalniri cu echipele pluridisciplinare din centre in vederea realizarii planurilor 
de servicii pentru beneficiarii institutionalizati. 

 Transmiterea trimestriala a situatiei statistice catre ANPH privind persoanele adulte 
institutionalizate in centrele rezidentiale din cadrul DGASPC Galati. 
 

SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXA ADULTI 

  Obiective in perioada raportata: 
 Maximizarea eficientei Serviciului de Evaluare Complexa prin acordarea de servicii sociale 

specifice – realizat 100%; 
 Monitorizarea programului individual de reabilitare si integrare sociala – realizat 65%; 
 Reevaluarea persoanelor cu handicap din cadrul „Campaniei Nationale de control privind 

incadrarea in grade de handicap si acordarea certificatelor aferente” – realizat 75%; 
 Cresterea numarului de persoane adulte cu handicap reevaluate, beneficiare a certificatului 

de incadrare in grad si tip de handicap din unitatile medico-sociale – realizat 64,5% 
 Cresterea numarului de persoane adulte cu handicap, beneficiare de certificat de orientare 

scolara profesionala – realizat 25%; 
 Aplicarea politicii privind calitatea serviciilor furnizate – realizat 100%. 

 
Serviciul Evaluare Complexa Adulti, in anul 2011, a desfasurat urmatoarele activitati : 
 

 6720 persoane au fost informate privind problematica psiho-medico-sociala si vocationala; 
 Au fost  intocmite 5805 dosare pentru evaluare in cadrul comisiei de evaluare persoane cu 

handicap adulte; 
 Evaluarea situatiei medicale, psihologice, sociale si vocationale  pentru 6032 persoane; 
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In comparatie cu anul 2010, numarul de dosare intocmite pentru evaluare in cadrul Comisiei de 
evaluare persoane cu handicap adulte este in usoara crestere. 

 725 anchete sociale  pentru persoanele in dificultate care s-au adresat Serviciului Evaluare 
Complexa Adulti; 

 375 contestatii depuse catre Comisia Superioara de Evaluare a Persoanelor cu Handicap 
Adulte Bucuresti; 

 Intocmirea programului individual de reabilitare si intergrare sociala si a planului individual 
de servicii al persoanei cu handicap pentru 5969 persoane; 

 Evaluarea vocationala pentru obtinerea certificatului de orintare profesionala pentru 70 
persoane; 

 Intocmirea bazei de date pentru protocolul de colaborare incheiat intre MMFPS si Directia 
Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor. 

 



17 
 

BIROUL DE CONSILIERE SI INTEGRARE SOCIALA PERSOANE DEFAVORIZATE 

      Biroul de Consiliere si Integrare Sociala Persoane Defavorizate are ca scop (re)integrarea     
socio-profesionala a persoanelor defavorizate. 
       In evidenta biroului se afla un numar de 449 persoane beneficiare, in anul 2011  inscriindu-se 
alte 136 persoane. Pentru persoanele aflate in evidenta biroului s-au oferit : 

 30 sedinte de  informare juridica; 
 176 sedinte de informare in problematica de asistenta sociala ; 
 72 sedinte de consiliere socio-profesionala;   

Statistic, in anul 2011, activitatea de integrare profesionala a persoanelor defavorizate se 
raporteaza astfel : 

 in anul 2011, 27 beneficiari au fost incadrati in munca. 
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     Activitati desfasurate in cadrul biroului, in perioada raportata: 

 287 locuri de munca identificate;   
 207 monitorizari ale beneficiarilor angajati anul 2011; 
  31interviuri de angajare sustinute de catre beneficiari. 
 35 dintre persoanele aflate in evidenta BCIS in aceasta perioada, pentru integrarea 

profesionala, au iesit din evidenta BCIS, fiind integrate socio-profesional, dar si la cerere. 
Evenimente in perioda raportata: 
 In cadrul proiectului „Reteaua de Economie Sociala – o premiza pentru integrarea 

persoanelor cu dizabilitati pe piata muncii”, in parteneriat cu Fundatia Crefop, au fost 
organizate o serie de focus-grupuri axate pe problematica persoanelor cu handicap si 
integrarea acestora pe piata muncii. Aceste actiuni vor avea drept continuitate realizarea de 
interviuri cantitative aplicate pesoanelor cu handicap pe parcursul lunii martie anul 2011. 

 In data de 19 aprilie a.c., a avut lor prezentarea proiectului „Acces-Abilitate”, proiect 
implementat de Societatea de Scleroza Multipla din Romania si cofinantat din Fondul 
Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 
2007-2013 si care vizeaza posisbilitatile de angajare a persoanelor cu dizabilitati.  

 In data de 5 mai 2011, avut loc o dezbatere regionala cu tema „Integrarea profesionala a 
persoanelor cu dizabilitati prin economia sociala. Aplicarea unor modele in Romania”, 
eveniment ce s-a desfasurat in sala de conferinte a Hotelului Europa Ploiesti. La acest 
eveniment au participat reprezentantii ai DGASPC-urilor, AJOFM-urilor, ITM-urilor din 
Galati, Brasov, Prahova, Dambovita, Arges, Buzau, Vrancea precum cu ai ONG-urilor cu 
preocupari in domeniul integrarii in munca a persoanelor cu handicap. 

 In data de 16 septembrie 2011, a avut loc dezbaterea publica „Angajarea persoanelor cu 
dizabilitati. Bune practici la nivel local”, eveniment organizat de Active Watch, Agentia 
de Monitorizare a Presei. Temele abordate au fost :obstacolele si beneficiile angajarii 
persoanelor cu dizabilitati, politici de ocupare a persoanelor cu dizabilitati din  Romania si in 
alte state precum si strategii ale facilitatorilor AJOFM si DGASPC in procesul de angajare a 
persoanelor cu dizabilitati. 

 In perioada 12-14 octombrie 2011, o reprezentanta a biroului a participat la conferinta 
“Economia sociala-Model inovator pentru incluziunea activa a persoanelor 
defavorizate”, organizat la Sala Palatului, Bucuresti, de catre Ministerul Muncii, Familiei si 
Protectiei Sociale, in parteneriat cu ENSIE-Reteaua Europeana de Intreprinderi de Insertie 
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Sociala (Belgia), Bernard Brunhes International (Franta), ANOFM, DGASPC- sector 1, 
Bucuresti. 

 Cu ocazia Zilei Internationale a Persoanelor cu Handicap, Biroul de Consiliere si Integrare 
Sociala Persoane Defavorizate a desfasurat activitatea denumita “Povesti de succes” 
demarata inca din anul 2009, activitate ce a avut un impact puternic in randul angajatorilor, 
cat si al persoanelor cu handicap. S-au inmanat diplome de excelenta angajatorilor pentru  
deschiderea manifestata, oferindu-le sansa persoanelor cu handicap de a se integra in 
munca.  

 Un alt eveniment important la care Biroul de Consiliere si Integrare Sociala Persoane 
Defavorizate a participat cu propuneri este Gala persoanelor cu dizabilitati, editia a 2-a, 
organizata de Active Watch-Agentia de Monitorizare a Presei. In cadrul primei editii la 
sectiunea Angajatorii abilitatii, locul 1 a fost obtinut de catre SC Alfaro Security SRL, la 
propunerea institutiei noastre, fiind un exemplu pozitiv pentru societatile galatene si nu 
numai, prin  integrarea in munca atat in anul 2010, cat si in 2011 a unui numar mare de 
persoane cu handicap.  

 In data de 05.12.2011, un reprezentant al biroului a participat la spectacolul 
“DIVERSITATE” organizat cu ocazia Zilei Internationale a Persoanelor cu Handicap de 
catre Asociatia Persoanelor cu Handicap “Sporting Club ” Galati, in colaborare cu Fundatia 
Umanitara “Theo” Galati. 

 In data de 08.12.2011, un reprezentant al biroului a participat la conferinta de presa, 
organizata de Uniunea Nationala a Organizatiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA 
(UNOPA) in parteneriat cu Sectia de Zi a Spitalului de Boli Infectioase  Galati si Asociatia 
Life, in cadrul proiectului “Ia-ti tratamentul! Bucura-te de viata!”. Conferinta a prezentat 
situatia de ansamblu a pacientilor seropozitivi din judetul Galati, din punct de vedere al 
protectiei sociale si al accesului la servicii. 

 In data de 15.12.2011 a avut loc seminarul de inchidere al proiectului “Cooperare pentru 
Ocuparea Nevazatorilor prin Cresterea Competentelor in Tehnologia Informatiei si a 
Comunicatiilor”- POSDRU/70/6.2/S/28124, organizat de AJOFM Galati. Obiectivul 
general al proiectului este imbunatatirea accesului la educatie/formare profesionala si 
integrarea/reintegrarea pe piata muncii a grupurilor vulnerabile si defavorizate din regiunile 
Sud-Est si Centru, in special a persoanelor cu dizabilitati vizuale. 

 
Obiective si grad de realizare in perioada raportata: 
 Cresterea cu 10% a numarului de beneficiari ai BCIS  anul 2011 fata de numarul de 

beneficiari inregistrati in anul 2010. 
 
Propus: - 170 de persoane defavorizate beneficiare ale BCIS la sfarsitul anului 2011  
Realizat: -  104 beneficiari mai putin cu 66 beneficiari-(realizat 61%);  
 

 Cresterea cu 5% a numarului de persoane beneficiare informate si consiliate in 2011 fata 
de 2010. 

Propus: - 45 de persoane defavorizate beneficiare de servicii de informare juridica/2011 
Realizat: - 23 persoane beneficiare de servicii de informare juridica, (51% realizat); 
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 Informare in problematica de asistenta sociala 
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Propus: - 153  de persoane defavorizate beneficiare de servicii de informare in problematica de 
asistenta sociala/2011; 
Realizat: - 86 persoane beneficiare de servicii de informare in problematica de asistenta sociala, 

mai putin cu 67 persoane, fata de numarul propus (56%)realizat; 
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 Indrumare beneficiari catre servicii de recuperare 

Propus: - 30 persoane cu handicap indrumate catre servicii de recuperare pana la sfarsitul anului 
2011; 
Realizat: - 18 persoane cu handicap indrumate catre servicii de recuperare, mai putin cu 12 

persoane fata de numarul propus(60% realizat); 
 

 Cresterea sanselor de adaptare a beneficiarilor in vederea (re)integrarii socio-profesionale. 
Propus: - 75 de persoane defavorizate beneficiare de servicii de informare si consiliere socio-
profesionala /2011; 
Realizat: - 87 persoane beneficiare de servicii de informare si consiliere socio-profesionala, 
depasire cu 12 persoane (realizat 116%); 
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 Cresterea cu 5% a numarului de persoane defavorizate integrate socio-profesional in 2011 

fata de 2010. 
Propus: - 45 de persoane defavorizate integrate socio-profesional/2011 
Realizat : -19 persoane integrate socio-profesional, cu 26 persoane mai putin decat numarul 
propus; 

 Sporirea colaborarii cu angajatorii, institutii ale administratiei publice locale, A.J.O.F.M, 
societatea civila, O.N.G.-uri, pentru ( re ) integrarea socio-profesionala a persoanelor 
defavorizate. 

Propus: - 36 de intalniri ale personalului biroului la seminarii, mese rotunde si cu alte ocazii cu 
institutiile administratiei publice locale, agenti economici, A.J.O.F.M., O.N.G-uri, in vederea 
integrarii socio- profesionale a persoanelor defavorizate/2011; 
Realizat : - 23 intalniri ale personalului BCIS cu angajatori, AJOFM, ONG-uri/, cu 13 intalniri mai 
putin decat ce ne-am propus (realizat 64%). 

 Cresterea gradului de instruire a personalului angajat in cadrul biroului in vederea acordarii 
de servicii de calitate beneficiarilor. 

Propus: - toti angajatii biroului au participat la sedinte trimestriale de instruire ; 
Realizat: - toti angajatii biroului au participat la sedinte de instruire in anul 2011(100%) ; 



20 
 

 Imbunatatirea continua a serviciilor oferite beneficiarilor BCIS. 
Propus: - 45 beneficiari ai activitatilor de integrare socio-profesionala carora li s-a aplicat 
chestionarul de masurare a gradului de satisfactie a beneficiarului, reprezentand 75% dintre 
beneficiarii activitatilor de integrare socio-profesionala, asa cum s-a planificat - interpretarea 
chesionarului/2011; 
Realizat: - 17 beneficiari au completat chestionarul de masurare a gradului de satisfactie a 
beneficiarului – realizat 38%.   
 

CENTRUL DE ASISTENTA SI PROTECTIE A VICTIMELOR TRAFICULUI DE PERSOANE 
ADULTE 

Obiective: 
 Extinderea si diversificarea serviciilor de asistenta oferite victimelor traficului de persoane; 
 Alinierea la cerintele standardelor nationale specifice pentru serviciile specializate de 

asistenta si protectie a victimelor traficului de persoane. 
      
      In perioada raportata, au fost asistate 15 victime adulte a traficului de persoanesi au fost 
referite de Centrul Regional Galati al Agentiei Nationale Impotriva Traficului de Persoane. 
      Cu ocazia „Zilei sigurantei pe internet” a fost organizata o activitate de prevenire a traficului de 
persoane in cadrul Scolii Gimnaziale nr. 26 Ion Creanga Galati. La acest eveniment au participat 
reprezentanti ai DGASPC Galati, ai Centrului Regional Galati al Agentiei Nationale Impotriva 
Traficului de persoane, ai Inspectoratului de Politie al judetului Galati si ai  ONG-ului Focus- 
Centrul Roman pentru copiii disparuti si exploatati sexual si ai Asociatiei „Tinerii si Viitorul” Galati. 
Tema activitatii a fost „ Foloseste internetul cu grija, traficul de minori are fete ascunse 
     Totodata, cu ocazia „Zilei Mondiale a Teatrului” a fost organizata o activitate de prevenire a 
traficului de persoane in cadrul Clubului Politistilor Galati. La acest eveniment au participat 
reprezentanti ai DGASPC Galati, ai Centrului Regional Galati al Agentiei Nationale Impotriva 
Traficului de Persoane, ai Sectiei 2 de Politie Galati, 50 elevi de la Colegiul National „Costache 
Negri” Galati si reprezentanti ai Consiliului Judetean al Elevilor iar trupa de teatru „Na belea!” a 
Grupului Scolar Industrial de Marina Galati a prezentat o sceneta pe aceasta tema. 
      In data de 27 mai 2011a avut loc intalnirea de lucru cu delegatia grupului de experti pentru 
actiunea impotriva traficului de fiinta umane a Consiliului Europei (GRETA) cu membrii echipei 
interinstitutionale judetene anti-trafic Galati, desfasurata in sala de sedinte a Consiliului Judetului 
Galati. Scopul vizitei a fost acela de a monitoriza aplicarea in Romania a Conventiei Consiliului 
Europei privind lupta impotriva traficului de fiinte umane, adoptata la 3 mai 2005, la Varsovia si 
ratificata de tara noastra prin Legea 300/11 iulie 2006. 
      In luna octombrie 2011 au fost desfasurate activitati de instruire a tinerilor voluntari din  cadrul 
proiectului „Tineri voluntari impotriva sclaviei moderne” derulat de Centrul Regional Galati al 
Agentiei Traficului de Persoane impreuina cu Directia Judeteana de Sport si Tineret.  
Cu ocazia « Zilei Europene de Lupta Impotriva Traficului de Persoane » a avut loc o dezbatrere cu 
tema « Abordarea in sistem integrat a problematicii privind traficul de persoane. Prezentarea de 
exemple de bune practici, precum si trasarea coordonatelor colaborarii interinstitutionale pentru 
anul 2012. » 
      De asemenea, a fost organizata o campanie stradala sub sloganul « Stop traficul de 
persoane ! », in cadrul careia 10 liceeni voluntari au impartit 200 brosuri « Informeaza-te ! Sclavia 
moderna exista ». 
       In luna noiembrie 2011, a avut loc Targul de Voluntariat « Fii voluntar pentru comunitatea ta », 
activitate ce face parte din cadrul Planului pe teme europene pentru anul 2011, apobat de 
reprezentanta Comisisei Europene in Romania.  
       Ca urmare a incheierii unui nu parteneriat cu centrul judetean de Resurse si asistenta 
Educationala din cadrul Inspectoratului Scolar Judetean, au fost desfasurate activitati de prevenire 
a traficului de persoane in scolile si liceele din judetul Galati pentru 2000 elevi.  
 
 

SERVICUL DE RELATII PUBLICE SI PRESTATII SOCIALE PERSOANE CU HANDICAP 

Obiective in perioada raportata: 

 Asigurarea serviciilor de calitate in domeniul aplicarii Legii nr. 448/2006 privind protectia si 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – realizat 100%; 

 Cunoasterea gradului de satisfactie a clientului cu privire la serviciile oferite – realizat100%; 
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 Cresterea gradului de instruire a personalului serviciului in vederea acordarii de servicii de 
calitate – realizat 100%  

 In perioada raportata, Serviciul de Relatii Publice si Prestatii Sociale Persoane cu Handicap a 
desfasurat urmatoarele activitati: 

 Informarea beneficiarilor asupra drepturilor si obligatiilor persoanelor cu handicap; 
 Completarea documentatiei din dosarele administrative ale persoanelor cu handicap; 
 Acordarea facilitatilor conform legislatiei in vigoare; 
 Prelucrarea dosarelor administrative ale persoanelor cu handicap in sistemul informational 

al serviciului 
 Intocmirea documentatiei necesare pentru asigurarea gratuitatii taxei de drum, 

documentatie ce se tranmite la Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi 
 Trasmiterea deciziilor de incadrare in grad de handicap, emise de catre Comisia 

Superioara de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti.  
     In anul 2011, au intrat in evidenta serviciului 2113 persoane cu handicap, adulti si copii.  
     La 31 decembrie 2011, se aflau in evidenta serviciului 11870 persoane cu handicap ( adulti, 
minori, nevazatori) active, beneficiare ale Legii 448/2006 privind protectia si promovarea 
persoanelor cu handicap republicata, fata de cele 11637 persoane existente la sfarsitul anului 
2010. In aceeasi perioada, au fost eliberate beneficiarilor serviciului 1295 legitimatii pentru 
gratuitatea transportului urban si 478 legitimatii de persoana cu handicap. De asemenea, a fost 
preluata documentatia necesara asigurarii gratuitatii rovinetei penrtu 44 beneficiari. In acelasi timp, 
personalul serviciului a completat sistemul informatic cu 2138 certificate de incadrare in grad de 
handicap emise de catre Comisia de Evaluare  a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti Galati, 
CPC si Comisia Superioara de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap. 
 
Situatia persoanelor adulte cu handicap la data de 31.12.2011 pe tip si grad de handcap 
 

Grad  
Handicap 
 

Fizic Somatic Auditiv Vizual Mental Psihic Asociat HIV/ 
SIDA 

Boli rare  Surdo-
cecitate 

Total 

Gr. I 
(grav) 

1120 227 0 924 450 98 453 207 0 0 3479 

Gr. II 
(accentuat
) 

1664 1121 222 429 598 560 655 43 1 219 5512 

Gr. III 
(mediu) 

690 341 30 158 134 53 160 0 0 0 1566 

Gr. IV 
(usor) 

6 12 0 2 0 0 2 0 0 1 23 

Total 
general 

3480 1701 252 1513 1182 711 1270 250 1 220 10580 

 
Situatia copiilor cu handicap la data de 31.12.2011 pe tip si grad de handcap 

Grad  
Handicap 
 

Fizic Somatic Auditiv Vizual Mental Psihic Asociat HIV/ 
SIDA 

Boli rare  Surdo-
cecitate 

Total 

Gr. I 
(grav) 238 90 3 32 235 177 6 16 0 0 797 
Gr. II 
(accentuat
) 44 69 1 18 35 56 2 7 0 0 232 
Gr. III 
(mediu) 45 76 42 27 29 40 2 0 0 0 261 
Gr. IV 
(usor) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 
general 327 235 46 77 299 273 10 23 0 0 1290 

 

Numar persoane cu handicap adulte angajate la data de 31.12.2011  

Grad  
Handicap 
 

Fizic Somatic Auditiv Vizual Mental Psihic Asociat HIV/ 
SIDA 

Boli rare  Surdo-
cecitate 

Total 

Gr. I 
(grav) 10 11 0 14 0 0 0 5 0 0 40 
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Gr. II 
(accentuat
) 64 80 23 12 1 1 12 2 0 48 243 
Gr. III 
(mediu) 55 30 4 6 3 1 7 0 0 0 106 
Gr. IV 
(usor) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
Total 
general 129 121 27 32 4 2 20 7 0 48 390 

 

CENTRUL DE ZI PENTRU PERSOANE CU HANDICAP 

     Centrul de Zi pentru Persoane cu Handicap Adulte „Luceafarul” acorda servicii de 
integrare, reintegrare sociala a tinerilor cu handicap grav, accentuat sau mediu, adulti proveniti din 
mediul institutional cat si din familie, avand o capacitate de 30 locuri. 
In perioada raportata, Centrul a oferit servicii unui numar de 24 tineri adulti cu handicap, pentru 
cresterea sanselor recuperarii si integrarii acestora in familie. 
     Tipuri de servicii acordate : 

 activitati instructiv-educative, de dezvoltare a abilitatilor si disponibilitatilor cognitive, 
psihomotorii, afectiv-relationale si social-adaptative, conform planului de interventie 
individual; 

 activitati de dezvoltare si consolidare a deprinderilor de viata independenta, igiena 
personala, autoservire si autogospadarire, terapii de expresie si ocupationale – terapie prin 
arta. 

 activitati recreative  
 elaborarea planurilor personale de interventie, in conformitate cu nevoile personale ale 

tinerilor. 
In prezent, Centrul are 24 de beneficiari, obiectivul fiind de 30 de beneficiari. Fata de anul 

trecut, numarul de beneficiari este acelasi, se estimeaza ca obiectivul va fi atins dupa ce va fi 
amenajat un spatiu adecvat. 
       Beneficiarii centrului nostru au exersat deprinderi de autonomie personală (autoservire, 
îmbrăcatul, autocontrol-autoapreciere, cunoaşterea unor date personale şi despre familie, schema 
corporală, relaţionarea în colectiv, formarea unor conduite de viaţă civilizată) obiective ce au fost 
consolidate pe toată această perioadă.  
         Tinerii au lucrat individual şi în echipă cu ajutorul instructorului şi au realizat prin tehnici de 
modelaj, lipire, pictură, cusut manual, produse ce vor fi expuse in diverse ocazii ce au marcat anul 
2011: 1 si 8 martie,  1 Iunie, Ziua de Solidaritate cu Persoana Adulta cu Handicap din 3 decembrie 
2011. 
        Beneficiarii noştri au avut organizate activităţi la biblioteca V.A. Urechea  în scopul facilitării 
socializării şi relaţionării între tineri prin participarea la activităţi de vizionare, audiţii a diverselor 
materiale în cadrul Sectiei Multimedia. În acest sens s-au organizat în perioada 1 aprilie- 30 iunie  
5 activitati.                                                                                                                                                            
         Au fost facute demersuri pentru încheierea unor protocoale de colaborare cu Teatrul 
Dramatic şi Teatrul Muzical.    
         In luna decembrie 2011, au avut loc intalniri cu parintii beneficiarilor pentru organizarea 
activitatii de sfintire a centrului si a serbarii de Craciun. Aceasta activitate de sfintire a centrului a 
fost promovata pe postul Trinitas TV. 
        La Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii a fost organizată o  activitate de socializare, unde 
tinerii au vernisat expozitia « Idei Mestesugite », cu lucrari efectuate in timpul orelor de terapie 
ocupationala.Tot pentru socializare, beneficiarii centrului au vizionat 5 spectacole, la Teatrul de 
Papusi Gulliver. Totodata, la Muzeul de Istorie, tinerii au participat la atelierul de origami « Magie 
cu o coala de hartie ». 

COMPARTIMENTUL PROIECTE SI STRATEGII   

Obiective pentru anul 2011: 
I. Dezvoltarea sistemului de protectie a copilului si a sistemului de protectie a copiilor cu dizabilitati 

 Implementarea proiectului “Adapost de zi si de noapte pentru copii strazii”. 
Grad de realizare 100% 
II. Evaluarea nevoilor la nivelul serviciilor DGASPC in vederea identificarea de noi linii de finantare 

 Depunerea in vederea selectiei a doua proiecte in cadrul PIN 1 si PIN 2  
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 Depunerea de proiecte  in vederea evaluarii in cadrul POSDRU-DMI 6.1 Dezvoltarea 
economiei sociale a unui proiect 

 Depunerea de proiecte  in vederea evaluarii in cadrul Programului Operational Comun Ro-
Uc-Mo 2007-2013 

Grad de realizare 100% 
III. Incheierea de parteneriate si continuarea celor existente 

 Continuarea parteneriatului din cadrul proiectului „Centre de orientare si resurse pentru 
educatie incluziva-Servicii educationale complexe pentru prevenirea si corectarea 
abandonului scolar” in parteneriat cu Asociatia "Salvati copiii” 

Grad de realizare 100% 
      In luna aprilie 2011 a fost finalizat proiectul “Creşterea capacităţii autorităţilor publice 
locale din România de a sprijini îngrijirea copiilor cu dizabilităţi în familie” finanţat prin 
Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European si implementat in parteneriat cu DGPC 
Bucuresti. Obiectivul proiectului este acela de a contribui la depistarea precoce a copiilor cu 
dizabilităţi, la integrarea socială a acestor copii şi la asigurarea accesului lor şi a familiilor sau 
persoanelor care îi îngrijesc la servicii de recuperare şi reabilitare de calitate.  

În vederea îndeplinirii acestui obiectiv, în cadrul proiectului s-au derulat următoarele activităţi: 
 Înfiinţarea de echipa mobila (asistent social, kinetoterapeut, psiholog, logoped, asistent 

medical)  
 Dotarea cu vehicul şi echipamentele necesare desfăşurării activităţii echipelor mobile 
 Sesiuni de formare profesională a membrilor echipelor mobile înfiinţate prin proiect. 
 Sesiuni de formare profesionala a membrilor din cadrul Serviciilor de evaluare complexă 

existente la nivelul DGASPC şi a celor din Comisiile pentru Protecţia Copilului 
 Sesiuni de formare profesionala în domeniul protecţiei drepturilor copiilor cu dizabilităţi a 

profesioniştilor care interacţionează cu aceşti copii (cadre medicale şi cadre didactice), cu 
familiile lor sau cu persoanele care îi îngrijesc la nivel local  

 
      In luna decembrie  2011, a fost finalizata implementarea proiectului “Adapostul de zi si de 
noapte pentru copiii strazii”, proiect implementat de către Guvernul României prin Directia 
Generala Protectia Copilului, cu finantare obținuta de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei. 
     De asemenea, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Galati a semnat 
parteneriatul in cadrul proiectul „Si ei trebuie sa aiba o sansa”- Program de sprijin pentru integrarea 
sociala si profesionala a persoanelor cu tulburari de spectru autist din cadrul Axei Prioritare 6: 
„Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de Interventie 6.2: „Imbunatatirea accesului si a 
participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii”, finantat in cadrul Programului Operational 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane in parteneriat cu Fundatia Romanian Angel Appeal (RAA) 
si Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale (MMFPS), prin Directia Generala Protectia 
Copilului (DGPC).Acest proiect vizeaza infiintarea unui Centru de zi pentru persoane cu tulburari 
de spectru autist si formarea profesionala a personalului de specialitate. In anul 2011, au fost 
preluate echipamentele IT, camera foto precum si mobilierul necesar in vederea dotarii centrului. 
A fost incheiat parteneriatul in cadrul proiectul „Femei pentru Femei - Program national de 
calificare si acreditare a femeilor in ocupatia de baby sitter”, din cadrul Axei Prioritare 6: 
„Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de Interventie 6.3: „Promovarea egalitatii de 
sanse pe piata muncii”, finantat in cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane in parteneriat cu Fundatia Romanian Angel Appeal (RAA) si Ministerul Muncii, 
Familiei si Protectiei Sociale (MMFPS), prin Directia Generala Protectia Copilului (DGPC). 
      Tot in cadrul compartimentului, este desemnata o persoana responsabila cu solutionarea 
petitiilor adresate institutiei. In perioada raportata, la nivelul DAGSPC Galati, au fost inregistrate si 
solutionate 578 sesizari, din care :398 referitoare la diverse aspecte privind privesc copiii cu 
domiciliul pe raza municipiului sau judeţului Galaţi (sesizările fac referire la diverse aspecte privind 
copiii abuzaţi fizic, emoţional, copiii neglijaţi, copiii traficaţi în afara teritoriului ţării, copiii neglijaţi 
datorită faptului că părinţii sunt plecaţi la muncă în strainătate sau se află in proces de divorţ sau 
copiii plasati la asistenti maternali profesionisti), 117 referitoare la persoanele adulte care 
constesta incadrarea in grad de handicap sau incalcarea unor drepturi, 1 referitoare la Centru 
Resurse Juridice , 1 referitoare de la DGASPC Bacau, 12 referitoare la angajarea in cadrul 
DGASPC Galati, 30 referitoare la posibilitatea de adoptie copiilor din cadrul institutiei, 3 solicitări de 
precizari privind legislatia in vigoare referitoare la indemnizatia de crestere a copilului pentru 
mamele care au nascut in 2011, 2 referitoare la foste asistate, 3 referitoare la reclamatii facute de 
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catre fosti angajati, 1 solicitare de sprijin in vederea obtinerii unui credit din partea unei persoane 
adulte, incadrata intr-un grad de handicap, 1 referitoare la solicitarea de informatii din partea unor 
persoane adulte adoptate cu privire la modalitate de identificare a parintilor naturali, 1 referitoare la 
gazduirea intr-un centru rezidential pentru persoanele cu handicap, 1 solicitare de informatii 
referitoare la o anumita persoana (daca are sau nu certificat de incadrare intr-un grad de handicap 
si daca primeste prestatii sociale), 2 reclamatii referitoare la persoane adulte incadrate intr-un grad 
de handicap, supuse la chinuri de catre insotitorii lor personali, 1 solicitare de informatii privind 
modul de solutionare a unei petitii referitoare la numarul de copii nevazatori aflati in evidenta 
DGASPC Galati, 1 solicitare de reintegrare in familie a unei persoane adulte, incadrata intr-un grad 
de handicap si care se afla intr-un centru de recuperare de pe raza altui judet, 1 solicitare de la o 
persoana fizica referitoare la date despre copiii scolari si prescolari nevazatori, 1 solicitare de 
cazare in centru a unei persoane adulte cu handicap si 1 sesizare anonima. 
De asemenea,  8 petitii au fost redirijate spre solutionare intrucat nu erau de competenta institutiei. 
 

COMPARTIMENT MASS-MEDIA SI MONITORIZARE 
 

      Pentru realizarea  obiectivelor generale ale activitatiii de relatii cu mass-media -  asigurarea 
informarii publice, promovarea drepturilor copilului si ale persoanei adulte cu handicap, 
transparenta si eficienta in comunicarea externa a DGASPC Galati -  activitatile specifice 
derulate in acest trimestru au fost: 
 

 au avut loc 133 de interventii publice, declaratii in presa scrisa, radio sau tv, interviuri ample 
sau puncte de vedere cu privire la diferite probleme de interes public, acordate ziaristilor 
acreditati, corespondenti de la cele mai importante publicatii locale sau nationale, 
televiziuni locale sau nationale: Viata-libera Galati, Adevarul, TV Galati, Pro TV, Realitatea 
TV, Antena1.2.3, Kanal D, Prima TV, RTV Galati-Braila, Libertatea, Jurnalul National, 
Mediafax, etc.. 

Dintre subiectele cele mai importante abordate public in acest an mentionam: 
  promovarea adoptiei copilului de varsta mare  
 activitati specifice organizate de Paste, cu ocazia Zilei Internationale a Copilului.- in colaborare 
cu toate serviciile din cadrul DGASPC  
 inaugurarea noului Centru de plasament nr. 1 – servicii de calitate superioara pentru beneficiari 
 identificare beneficiari proiect Paprika latino – Kanal D 
 interventia specifica a DGASPC Galati in cazurile de casatorii intre minori, in comunitatea de 
rromi de la Ivesti  - anchete sociale, prevederi legale, demersuri specifice; 
  prezentare date statistice si tendinta de scadere a numarului de asistenti maternali – 
cauze/perspectiva/ riscuri; 
   date privind sfarsitul anului scolar 2011 pentru copiii cu masura de protectie – 
examene/admiteri/studenti; 
  prezentare copil de exceptie aflat in plasamanet la un asistent maternal profesionist; 
  asistentii personali ai persoanelor cu handicap – drepturi, modificari legilslative, indemnizatii; 
   schimbarile organizatorice din cadrul DGASPC Galati- organigrama, structuri  functionale, 
impact asupra salariatilor institutiei, scaderea numarului personalului angajat. 
  decaderea din drepturile parintesti  
  despre asistenta maternala 
  despre drepturile si obligatiile parintilor –legislatie si sanctiuni 
  abandonul in maternitate pentru mamici minore 
 situatia copiilor ai caror parinti au plecat la munca in strainatate 
  prezentare servicii oferite in centrul maternal 
  expozitii si arta decorativa – lucrari efectuate de copii si tineri cu handicap.  
 interventie DGASPC in cazurile prezentate public –cazuri risc de abandon, abuz, viol, violenta 
grava. 
 punct de vedere privind necesitatea infiintarii tribunalului minorilor in judetul Galati 

 
      In ceea ce priveste activitatea de monitorizare, Compartimentul Mass-Media si Monitorizare a 
desfasurat urmatoarele activitati :  
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 A fost intocmita si transmisa catre Directia Generala Protectia Copilului, lunar, fisa de 
monitorizare a activitatii de protectie a drepturilor copilului din cadrul DGASPC Galati – 
realizat 100%; 

 A fost intocmita si transmisa catre Directia Generala Protectia Copilului, fisa trimestriala de 
monitorizare a activitatii de protectie a drepturilor copilului din cadrul DGASPC Galati si a 
consiliilor locale din judetul Galati - realizat 100%; 

 A fost intocmita si transmisa catre Directia Generala Protectia Copilului,fisa de monitorizare 
trimestriala ce cuprinde informatii despre tipurile de servicii si despre structura 
organizatorica a personalului din cadrul DGASPC Galati - realizat 100%; 

 A fost intocmit si transmis catre Consiliul Judetului Galati, lunar si trimestrial si anual, 
raportul de activitate al DGASPC Galati - realizat 100%; 

 A fost intocmita si transmisa catre Directia Generala Protectia Copilului, fisa trimestriala de 
monitorizare a cazurilor de violenta in familie raportate la DGASPC, la Organismele Private 
Acreditate si la Consiliile Locale din judetul Galati - realizat 100%. 

 A fost intocmita si transmisa catre Directia Generala Protectia Copilului, lunar, situatia 
copiilor fugiti din sistemul de protectie al DGASPC Galati - realizat 100%; 

 A fost intocmita si transmisa catre Directia Generala Protectia Copilului,  situatia copiilor din 
sistemul de protectie al DGASPC Galati care sunt nepusi in legalitate atat pe linie de stare 
civila cat si pe linie de evidenta a persoanelor - realizat 100%; 

 A fost intocmita si transmisa catre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale situatia 
anuala prinvind standardele de cost pentru serviciile sociale din judetul Galati – realizat 
100%; 

 A fost intocmita si transmisa catre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale –Directia 
Generala Asistenta Sociala situatia posturilor aprobate si a celor vacante pentru fiecare 
serviciu social in parte, din judetul Galati – realizat 100%. 

 A fost intocmit si transmis catre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale – Directia de 
Munca si Protectie Sociala Galati „Raportul statistic incluziune din judetul Galati”- realizat 
100%. 
 

 
DIRECTIA ECONOMICA SI ADMINISTRATIVA 

 
 Referitor la activitatea serviciului financiar –contabilitate si analiza economica 

      Bugetul institutiei aprobat conform H.C.J. nr. 731/20.12.2012 în sumă de 70.157 mii lei a fost 
detaliat pe subcapitole, titluri de cheltuieli, articole şi alineate. Astfel, pentru anul 2011 au fost 
iniţiate  proiecte de acţiuni care s-au materializat în angajamente legale şi ordonanţări la plată şi 
care au generat un număr de ordine de plată ce au fost întocmite de către seviciul financiar-
contabilitate şi analiză economică către furnizorii de bunuri şi servicii, urmărindu-se permanent 
încadrarea în bugetul alocat cu respectarea destinaţiilor de cheltuieli. 
      Execuţia bugetară pe anul 2011 în sumă de 63.085 mii lei a constat în plăţi efectuate în baza 
prognozelor întocmite decadal în cadrul serviciului financiar –contabilitate şi analiză economică, 
conform instrucţiunilor OMF nr.2281/2009, depuse tot decadal la Trezoreria Municipiului Galaţi. 
      Comparativ cu anul 2010 (executia pe anul 2010 a fost de 66.516 mii lei) se poate afirma că la 
data de 31.12.2011(executia pe anul 2011 a fost de 63.085 mii lei)  se înregistrează o diminuare a 
plăţilor din bugetul alocat pentru anul 2011, în procent de  5,16%, astfel: 

 
 
                                                                                                                        - mii lei-  

Denumire indicator  Executie 
bugetara 

pe anul  2010 

Executie 
bugetara 

pe anul  2011 
Asistenţă socială în caz de boli şi 
invalidităţi  

68.02.05   

CHELTUIELI CURENTE 01 33.742 34.542
Titlul I    Cheltuieli de personal 10 193 1.900
Titlul II    Bunuri şi servicii 20 511 718
Titlul VIII Asistenţă Socială 57 33.038 31.924
Asistenţă socială pentru familie şi 68.02.06 
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copii 
CHELTUIELI CURENTE 01 32.774 28.543
Titlul I    Cheltuieli de personal 10 24.723 19.537
Titlul II    Bunuri şi servicii 20 7.337 8.034
Titlul VIII Asistenţă Socială 57 580 596
Titlul  X  Cheltuieli de capital  70 134 376
TOTAL CHELTUIELI  66.516 63.085

 

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

2010 2011

Executie bugetara comparativa  anul 2010 - anul 2011, cheltuieli privind 
asistenta sociala pentru persoane cu handicap, cap. 68.02.05

Cheltuieli de personal

Bunuri si servicii

Asistenţă Socială

  
 

     Lunar s-au centralizat, verificat si plătit statele de plata reprezentând drepturi ale copiilor (sume 
de bani pentru nevoi personale) conf.Legii nr.326/2003 după care s-a întocmit fila de CEC pentru 
ridicarea numerarului, urmărindu-se achitarea acestora beneficiarilor. 
     Lunar s-au întocmit ordine de plată pentru achitarea statelor de plată reprezentând cheltuielile 
de hrana şi materiale igienico-sanitare pentru copilul aflat în plasament sau încredinţare la 
asistentul maternal profesionist conform Ordinului nr. 36/ 19.05.2003. De asemenea, s-au plătit 
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drepturi ale copiilor aflati la asistenţii maternali profesionişti precum: cheltuieli cu echipament, 
cazarmament, rechizite şcolare, transport, medicamente etc. conform Ordinului nr. 36/ 19.05.2003.             
Permanent se înregistreaza şi garanţiile de bună execuţie ale furnizorilor de bunuri şi servicii 
constituite în baza contractelor de execuţie încheiate cu aceştia, situaţie transmisă de serviciul de 
specialitate APUC. 
      Lunar s-a întocmit şi transmis către  Ordonatorul Principal de Credite situaţia privind 
monitorizarea cheltuilelilor de personal în conformitate cu O.M.F.P. nr.166/2006. 
     Toate facturile de bunuri şi servicii primite prin registratura instituţiei s-au verificat şi înregistrat 
în evidenţa GESTOC şi s-au plătit prin întocmirea ordinelor de plată, operaţiune înregistrată  zilnic 
în contabilitatea sintetică şi analitică atât pe parteneri cât şi pe articole de execuţie bugetară. 
      Lunar s-a efectuat confruntarea scriptică a stocurilor înregistrate în evidenţa tehnică-operativă 
şi cea din contabilitate. 
      S-au prelucrat balanţele lunare analitice şi sintetice si au fost intocmite si predate bilanţul 
trimestrial, execuţia bugetară şi anexele aferente pe anul 2011, făcându-se o analiză a soldurilor 
ce reprezintă datoriile şi creanţele, stocurile, etc. 
      Lunar, au fost efectuate înregistrările în Registrul jurnal. 
      Se întocmeşte şi raportează lunar conform  O.M.F.P. nr.2941/2009, formularul “Plăţi restanţe” 
şi anumiţi indicatori din formularul ”Bilanţ” reprezentând datoriile şi creanţele instituţiei. 
      S-au verificat şi raportat către serviciul juridic al instituţiei, situaţia  debitelor de recuperat şi 
care sunt  greu solvabili, în scopul executării acestora pe cale juridică. 
      Zilnic s-a verificat modul de determinare a soldului de casă prin întocmirea registrului de casă. 
      S-au verificat şi s-au  întocmit documente de plata sau de încasare pentru referatele de 
solicitare numerar reprezentând decontări medicamente şi alte nevoi ale copiilor, ordine de 
deplasare ale personalului salariat.  
      S-au întocmit şi raportat lunar, situaţiile privind execuţia şi necesarul de primit reprezentand 
drepturi ale persoanelor cu handicap către ANPH, MMFPS Galati, etc. 
      S-a acordat viza de control financiar preventiv propriu pentru  operaţiuni care privesc 
deschiderea de credite, repartizarea şi modificarea creditelor bugetare, donaţii, cheltuieli din 
fonduri nerambursabile, cheltuieli de capital cu finanţare buget local, plata cheltuielilor de personal 
si ajutoarele sociale în numerar sau în natură, conform prevederilor O.M.F.P. 1792/2002. 
 

  Referitor la activitatea biroului salarizare 
    
      Biroul Salarizare a îndeplinit obiectivele principale de stabilire şi plată a drepturilor băneşti 
cuvenite personalului şi de stabilire, plată şi declarare a impozitului pe veniturile realizate din 
salarii, precum şi a contribuțiilor sociale, în procent de 100%. 
       Pe parcursul anului 2011, salariații din cadrul biroului Salarizare au calculat drepturile salariale 
pentru angajaţii DGASPC Galaţi. Calculul s-a făcut pentru fiecare lună până în data de 5-6 a lunii 
următoare, potrivit dispoziţiilor de încadrare primite de la Biroul Resurse Umane, pontajelor, 
cererilor de concediu de odihnă, certificatelor de concediu medical-realizat 100%. 
        În fiecare lună, conform pontajelor primite pentru Comisia de expertiză a persoanelor cu 
handicap,  s-au determinat indemnizaţiile la care au dreptul membrii comisiei şi, tot lunar,  potrivit 
proceselor verbale ale Comisiei pentru Protecţia Copilului, s-au calculat indemnizaţiile membrilor 
acestei comisii – realizat 100%. 
         Salariații din cadrul Biroului Salarizare, care se ocupă de partea financiară, au întocmit: 

 ordine de plată pentru facturile de achiziţii şi prestări servicii, pentru virarea drepturilor de 
natură salarială, pentru virarea obligaţiilor salariaţilor şi a angajatorului la Bugetul de Stat, 
pentru cheltuiala de capital, pentru restituiri de garanţii de participare la licitaţii; 

 ordonanţări de plată pentru indemnizaţiile de detaşare, pentru cheltuielile de personal; 
 dispoziţii de plată/ încasare. 

          S-au transmis, către comisia control concedii medicale, fişierele electronice cu salariații care 
au beneficiat de concediu medical în această perioadă-realizat 100%. 
          S-a purtat corespondență, telefonic sau în scris, cu executorii bancari, executorii 
judecătoreşti, DGFP Galați precum şi cu salariații care erau citați în adresele de înființare a popririi, 
pentru informare asupra măsurii ce urma să se aplice. 
          Către Casa de Sănătate Galați, s-a întocmit şi depus solicitarea de restituire a sumelor 
aferente concediilor medicale suportate din FNUASS şi care depăşesc valoarea contribuției la 
FNUASS, pentru lunile iulie- octombrie 2011 şi concediile medicale aferente însoțite de toate 
actele necesare restiuirii sumei respective. 
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           Au fost depuse declaraţiile 112 rectificative pentru anul 2011 la DGFP Galati – realizat 
100%.  
          Au fost intocmite, depuse la DGFP si inmanate salariatilor fisele fiscale pentru anul 2010 – 
realizat 100%. 
        Şeful Biroului Salarizare a acordat viza de control financiar preventiv pentru operaţiunile 
referitoare la cheltuielile materiale.  
        Biroul Salarizare a transmis fişierele electronice cu drepturile de natură salarială a angajaţilor 
DGASPC către băncile comerciale, în vederea alimentării conturilor de salarii, ori de câte ori a fost 
necesar acest lucru - realizat 100%. 
        S-au întocmit adeverinţe pentru medicul de familie, spital, AJOFM, obţinere de credite, 
deduceri suplimentare, pentru intrare în concediul de îngrijire a copilului până la vârsta de 2 ani.S-
a ocupat cu programarea cheltuielilor de personal, pe decade, pentru Trezoreria Municipiului Galaţi 
şi a întocmit diferite situaţii privind drepturile de natură salarială la solicitarea superiorilor ierarhici. 
   

 Referitor la activitatea serviciului administrativ, reparatii curente si transport 
Obiective : 
 Igienizarea centrelor de plasament si a caselor de tip familial conform graficelor – realizat 

100%; 
 Reparatii anexa sediu DGASPC Galati in vederea amenajarii de birouri pentru salariatii 

Biroului Asistenta Maternala – in curs de realizare; 
 Realizare unei economii de 2000 l carburant auto – realizat 131%; 

Activitati desfasurate in anul 2011, in cadrul Serviciului Administrativ, Reparatii Curente si 
Transport: 

 vizarea referatelor pentru: obtinerea autorizatiilor sanitare de functionare(ASF), diferite 
solicitari pentru reparatii curente sau auto, achizitionarea abonamentelor de transport; 

 vizarea si transmiterea catre Serviciul Financiar Contabilitate pentru plata,  a facturilor 
pentru taxe ASF, francare corespondenta si a altor facturi insotite de referate; 

 vizarea diferitelor deconturi ale salariatilor; 
 citirea (sub)contoarelor de utilitati ale fundatiilor care activeaza in cadrul fostului CP Licurici 

si inaintarea consumurilor catre Serviciul Patrimoniu in baza proceselor verbale intocmite 
cu consumatorii; 

 preluarea zilnica a foilor de parcurs completate  de catre soferi si intocmirea calculului 
consumului de carburant pe baza datelor notate de soferi in foaia de parcurs; 

 inregistrarea consumului zilnic al autovehiculelor in fisa activitatii zilnice pentru 
autovehicule; 

 intocmirea informarii privind situatia consumurilor lunare de carburanti pentru 
autovehiculele din dotarea parcului auto al DGASPC Galati, informare care se inainteaza 
Serviciului Financiar Contabilitate; 

 interventii in cazul avariilor aparute la instalatiile sanitare si electrice;  
 intocmirea fiselor de interventie si de receptie a lucrarilor de reparatii; 
 asigurarea si respectarea graficelor saptamanale privind deplasarile in judet. 

 
 Referitor la activitatea serviciului patrimoniu si control gestiuni 

În  anul 2011, au fost intreprinse acţiuni de verificare la instituţiile din subordinea DGASPC Galaţi 
obiectivele fiind următoarele: 

 verificarea prin sondaj a stocurilor din magaziile de alimente şi materiale faptic şi scriptic – 
realizat 100%  

 verificarea modului de depozitare a produselor alimentare şi nealimentare, urmărindu-se 
respectarea normelor igienico – sanitare – realizat 100%  

 verificarea vizuală a stării tehnice a clădirilor – realizat 100%  
 verificarea funcţionalităţii mijloacelor fixe, mobilierului, aparatelor electrice şi electrocasnice 

– realizat 100%  
 verificarea termogramelor şi actualizarea lor acolo unde acestea nu erau completate la zi – 

realizat 100%  
 verificarea înregistrărilor la zi în fişele de magazie a operaţiunilor de intrare-ieşire – realizat 

100%  
De asemenea, au mai fost desfăşurate alte activităţi specifice serviciului: 
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 întocmirea şi actualizarea permanentă a fişelor clădirilor – realizat 100% ; 
 organizarea şi participarea la inventarieri în vederea predării-primirii de gestiuni în cadrul 

subunităţilor DGASPC– realizat 100% ; 
 organizarea si participarea la inventarierea anuala –realizat 100%; 
 urmărirea contractelor privind consumurile la utilităţi a fundaţiilor ce-şi desfăşoară 

activitatea în incinta spaţiilor DGASPC – realizat 100% ; 
 asigurarea gestionării patrimoniului instituţiei: cladirile, mobilierul si furniturile de birou, 

dotarile tehnice, mobilierul din centrele de plasament si centrele de protectie pentru 
persoanele varstnice– realizat 100% ; 

  asigurarea evidenţei stocurilor de materiale aflate în patrimoniul  D.G.A.S.P.C. Galati– 
realizat 100% ; 

 asigurarea evidenţei utilităţilor, a modului în care se desfăşoară contractele de utilităţi şi a 
monitorizat permanent cheltuielile aferente în scopul eficientizării acestora prin prevenirea 
şi remedierea consumurilor nejustificate – realizat 100%; 

 vizualizarea bunurilor propuse pentru casare in urma inventarieirii anuale – realizat 100%.  
 In domeniul IT : 

 a asigurat proiectarea de aplicatii pentru diverse compartimente ale institutiei– realizat 
100% ; 

 a instruit personalul in vederea utilizarii aplicatiilor proiectate pe plan intern – realizat 100% 
 a realizat culegerea de informatii  in vederea publicării acestora pe pagina WEB proprie – 

realizat 100%  ; 
 a asigurat exploatarea bazelor de date – realizat 100%  
 a asigurat buna functionare a statiilor de lucru din retea, precum si a celor independente, 

prin eliminarea problemelor hardware si software aparute – realizat 100%  
 a centralizat si rezolvat problemele legate de service-ul echipamentelor – realizat 100% ; 
 a asigurat asistenţă tehnică utilizatorilor din cadrul D.G.A.S.P.C. – realizat 100% . 

       
Referitor al activitatea biroului achizitii publice si urmarire contracte 
      În anul 2011, Biroul achizitii publice si Urmarire Contracte, a efectuat achiziţii pe baza 
procedurilor reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor 
de concesiune de servicii, aprobata prin Legea 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 
Hotărârea de Guvern 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2006. 
      Atributiile principale, care au fost  îndeplinite în anul 2011, au fost: 

 elaborarea programului anual al achizitiilor publice, pe baza necesitatilor si prioritatilor 
comunicate de celelalte structuri functionale  din cadrul autoritatii contractante;  

 indeplinirea obligatiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevazute de 
ordonanta de urgenta;  

 aplicarea si finalizarea procedurilor de atribuire pentru contractele de produse alimentare, 
materiale si prestari servicii.  

 constituirea si pastrarea dosarului achizitiei publice.  
        Pentru asigurarea transparenţei, a liberei concurenţe, utilizarea eficientă a fondurilor publice 
şi a tratamentului egal, având în vedere prevederile O.U.G. 34/2006, cu modificarile si completarile 
ulterioare, s-a procedat la înscrierea in Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP), asigurând 
astfel, publicarea anunturilor de participare, a invitatiilor de participare si anunturilor de atribuire în 
format electronic,  în SEAP.   În acest fel, s-a asigurat participarea unui numar mare de operatori 
economici la procedurile de atribuire a contractelor. 
        In anul 2011, au fost incheiate contracte anuale pe baza Programului Anual al Achizitiilor 
Publice, aprobat de catre Directorul General al DGASPC Galati. La stabilirea contractelor anuale s-
a tinut seama de fondurile alocate prin buget anual, de necesitatile obiective de produse, lucrari si 
servicii, precum si de gradul de prioritate al acestor prioritati. 
        Situatia contractelor incheiate in anul 2011 in raport cu planul anual de achizitii publice 
aprobat se prezinta astfel : 

 63 contracte pentru achizitii produse ; 
 26 contracte pentru servicii ; 
 2 contracte lucrari. 
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       Analizand  situatia realizarii obiectivelor planificate in anul 2011, raportate la planul anual al 
achizitiilor publice si comparative cu anul 2010, situatia se prezinta astfel: 

 
 

Indicatori performanta contracte incheiate 
 

Nr contracte/trim. Anul 2010 Anul 2011 
Planificate 95 91 
Realizate 74 87 
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      In anul 2011 D.G.A.S.P.C. Galati a stabilit un proces pentru a asigura ca produsele 
aprovizionate sunt conforme cu cerintele specificate.Furnizorii sunt evaluati si selectati pe baza 
capacitatii lor de a furniza produse conform cu cerintele, in baza unor criterii stabilite. Controlul 
aplicat  furnizorilor si produsului/serviciului aprovizionat tine cont de efectul asupra realizarii 
ulterioare a produsului/serviciului si de importanta produselor/serviciilor furnizate. Sunt mentinute 
inregistrari ale performantei si ale evaluarii furnizorilor astfel:     
 

 
 In anul 2011 in baza acordurilor cadru au fost incheiate contracte subsecvente pe baza 
Programului Anual al Achizitiilor Publice, aprobat de catre Directorul General al DGASPC Galati. 
        La stabilirea contractelor s-a tinut seama de fondurile alocate prin bugetul anual, de 
necesitatile obiective de produse si servicii, precum si de gradul de  prioritate al acestor necesitati.        
Analizand situatia contractelor de produse alimentare pe anul 2011  si calculand indicatorii de 
performanta situatia se prezinta astfel: 
 

FURNIZORI 
CALIFICATIV 

/F.BINE 
CALIFICATIV / 

BINE 
CALIFICATIV 

/SATISFACATOR 
CALIFICATIV 
/NESATISFACATOR 

SC EUROSMART 
SRL 90% 10% 0% 0% 

SC DANA LUX  SRL 95% 5% 0% 0% 
SC EUROTOTAL 
SRL 5% 35% 55% 5% 
SC ADYSON 
COMPANY  SRL 95% 5% 0% 0% 
SC GENERAL 
TRANSCOM SRL 95% 5% 0% 0% 

INDICATORI PERFORMANTA CONTRACTE PRODUSE ALIMENTARE  
TRIMESTRUL 3 /2011  

Contract Procent planificat Procent realizat 

Alimente oua si miere 100% 97% 

Alimente produse horticole 100% 98% 

Fructe si legume transformate 100% 100% 

Carne 100% 87% 

Lactate 100% 95% 

Diverse 100% 89% 
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      Monitorizarea atribuirii contractelor de achiziţie publică s-a realizat de catre: Autoritatea 
Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice , pe baza informaţiilor 
cuprinse în anunţurile de intentie, de participare şi de atribuire.  
      Verificarea aspectelor procedurale, prin urmărirea modului de atribuire a contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii, finanţate din fonduri publice, s-a realizat prin  Ministerul Finanţelor Publice, care este 
organul de specialitate al administraţiei publice centrale, responsabil pentru îndeplinirea funcţiei de 
verificare a aspectelor procedurale. Verificarea priveşte etapele procesului de achiziţie publică, 
după publicarea anunţului de participare până la semnarea contractului. 
      Verificarea aspectelor procedurale în domeniul achiziţiilor publice s-a exercitat prin Unitatea 
pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice, (U.C.V.A.P.), existentă în cadrul Direcţiei 
Generale a Finanţelor Publice Galati.  
      Verificarea aspectelor procedurale s-a efectuat prin verificarea conformităţii documentaţiei de 
atribuire cu legislaţia privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, precum şi prin urmărirea 
directă a modului de derulare a procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică. 
      Procedurile de atribuire a contractelor desfăşurate la nivelul D.G.A.S.P.C Galati, s-au realizat 
în conformitate cu normele legale în vigoare, asigurandu-se prin aplicarea prevederilor legale, 
promovarea concurenţei între operatorii economici, tratamentul egal şi nediscriminarea operatorilor 
economici,  asigurarea transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie publică, asigurarea 
utilizării eficiente a fondurilor publice. 
 

 
COMPARTIMENTUL DE AUDIT INTERN AL CALITATII 

 
      În perioada raportata, in cadrul Compartimentului AQ si-a indeplint obiectivele in proportie de 
100%, desfasurand urmatoarele activitati: 

 recertificarea institutiei conform ISO 9001:2008 – realizat 100%; 
 mentenanta sistemului de managemnt al calitatii in cadrul DGASPC Galati – realizat 100%; 
 efectuarea auditurilor interne, intocmirea rapoartelor de audit si comunicarea catre 

managemet cu privire la functionarea SMC si a posibilitatilor de imbunatatire –realizat 
100%; 

 instruirea angajatilor cu privire la mentinerea sistemului de managemnt al caliatii si 
imbunatatirea a acestuia – realizat 100%; 

 completarea registrului de control intern al institutiei cu datele trimise de servicii – realizat 
100%; 
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 revizuirea procedurilor operationale pentru sistemul de control intern, conform noilor 
reglementari nin domeniu. 

 intocmirea ghidului de elaborare al procedurilor controlului intern – realizat 100%; 
 implementarea Sistemului de Control Managerial in conformitate cu Standardele de Control 

Intern – realizat 100%. 
      De asemenea, tot in cadrul compartimentului a fost demarat lucrul la o noua revizie a 
manualului de proceduri pentru controlul intern. 
     Totodata, au fost elaborate si verificate de catre consilierul AQ proceduri oparationale si 
Declaratia de politica in domeniul sigurantei alimentare conform ISO 22000:2005 Sisteme de 
management al sigurantei alimentelor. Cerinte pentru orice organizatie din lantul alimentar, urmand 
sa fie aprobate de catre conducerea institutiei. 
      In anul 2011 au fost auditate 49 de structuri incluse in Programul de audit intern, iar 20 au fost 
auditate in cadrul auditului de supraveghere planificat impreuna cu organismul de certificare TUV 
Rheinland. In cadrul auditurilor interne efectuate, s-a urmarit modul in care sunt masurate, 
monitorizate, raportate si analizate performantele referitoare la obiectivele si tintele definite, s-a 
evaluat planificarea implementarii sistemului de management prin interviuri, verificarea 
inregistrarilor si metoda esantionului. De asemenea, au fost prezentate auditatilor si agreate cu 
acestia toate consemnarile auditului si au fost facute recomandari pentru imbunatatirea SMC. 

 
BIROUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE SI FORMARE PROFESIONALA 

 
Biroul Resurse Umane, Organizare si Formare Profesionala si-a indeplinit obiectivele propuse 

in anul raportat, desfasurand urmatoarele activitati: 
 actualizarea programului online Registrul de Evidenta al salariatilor difuzat de ITM Galati – 

realizat 100%; 
 modificarea organigramei si a statului de functii – realizat 100%; 
 elaborarea situatiilor si a documentelor privind promovarea salariatiilor – 100%; 
 completarea inregistrarilor in Registrul de evidenta a functionarilor publici in format 

electronic – realizat 100%; 
 tinerea evidentei cursurilor absolvite de salariati – realizat 100%; 
 intocmirea dosarelor de pensionare pentru persoanele care indeplinesc conditiile si 

depunerea acestora la CJPAS Galati – realizat 100%; 
 completarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici – realizat 100%; 
 completarea inregistrarilor in aplicatia informatica CMTIS, modulul personal, conform noii 

organigrame - realizat 90%; 
 punerea in aplicare a hotararilor CPC si a dispozitiilor privind AMP – realizat 100%; 
 intocmirea fisei de monitorizare lunare si trimestriale – realizat 100%;  
 intocmirea statisticilor trimestriale cerute de institutiile specializate – realizat 100%; 
 tinerea evidentei concediilor de odihna, fara plata ale personalului DGASPC Galati – 

realizat 100% 
 centralizarea planificarii concediilor de odihna pe anul 2012 –realizat 100%. 

 
COMPARTIMENT INTERN DE PREVENIRE SI PROTECTIE 

 
       Compartimentul Intern de Prevenire si Protectie are ca obiectiv desfasurarea in cadrul 
DGASPC Galati a activitatii de prevenire si protectie a riscurilor profesionale, a activitatii PSI cat si 
a activitatii de asigurare a securitatii si sanatatii in munca a salariatilor din cadrul institutiei – 
realizat 100%.  
        In perioada raportata, Compartimentul intern de prevenire si protectie si-a desfasurat 
activitatea conform obictivelr stabilite prin “Planul de mnitorizare a activitatilor S.S.M. si S.U. pentru 
anul 2011. 
Principalele activitati desfasurate au fost :  

 Organizarea, coordonarea si controlul aplicarii masurilor P.S.I. si S.S.M.- realizat 100%; 
 Verificarea  efectuarii instructajelor periodice P.S.I. si S.S.M-realizat 100%; 
 Verificarea prin teste a cunostintelor dobandite de salariati in domeniul S.S.M.si S.U. –

realizat 100%. 
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 Verificarea efectuarii analizelor medicale ale salariatilor la termenele stabilite – realizat 
100%; 

 Intocmirea  graficului si tematicii de instruire in domeniul S.S.M. pentru anul 2012 –realizat 
100%. 

 Verificarea modului in care sunt intretinute mijloacele de aparare impotriva incendiilor – 
realizat 100%; 

 Verificarea sistemelor de alarmare si a celor de iluminat de siguranta – realizat 100%; 
 Organizarea si efectuarea de exercitii de evacuare cu salariatii din structurile functionale ale 

DGASPC Galati – realizat 100%. 
 

SERVICIUL JURIDIC SI CONTENCIOS 
 

       Obiective in anul 2011: 
 Acordare consultanţă juridică compartimentelor funcţionaleşi beneficiarilor – realizare 100% 
 Avizarea actelor pentru persoanele cu handicap, beneficiare ale rambursării dobanzii – 

realizare 100% 
 Emitere a punctelor de vedere juridice  - 100% 
 Verificarea actelor şi instrumentarea dosarelor pentru instanţă – realizare 100% 
 Reprezentarea instituţiei – 100% 

Pentru indeplinirea obiectivelor stabilite in perioada raportata, Serviciul Juridic si Contencios a 
instrumentat dosare privind: 

 Constestare incadrare intr-un grad de handicap – 7 dosare; 
 Pretentii reprezentand contravaloarea serviciilor acordate de alte directii/centre persoanelor 

cu handicap – 2 dosare 
 Încetari măsuri de protecţie  cu reintegrare in familie-39 dosare 
 Inregistrare tardiva a nasterii copilului – 7 dosare 
 Repunere in drepturi parintesti – 2 dosare 
 Înlocuiri măsuri de plasament  – 202 dosare 
 Instituire supraveghere specializată – 12 dosare 
 Deschiderea procedurii de adopţie – 30 dosare 
 Încredinţări în vederea adopţiei – 19 dosare 
 Încuviinţări adopţie – 30 dosare 
 Cerere de dezvaluire a identitatii parintilor firesti – 2 dosare 
 Desfacere adoptie – 2 dosare 
 Adoptia in familie – 2 dosare 
 Nulitate adoptie – 2 dosare 
 Instituire masura de protectie – 48 dosare 
 Ordonanţe  preşidenţiale – 19 dosare 
 Contestare la executare – 7 dosare 
 Contestatie decizie de reincadrare – 3 dosare 
 Mentinere plasament in regim de urgenta – 5 dosare 
 Dosare recuperare debit -13 dosare 
 Dosare penale – 6 dosare 
 Raspundere patrimoniala – 1 dosar 
 Contestatii hotarari CPC de retragere a atestatului de asistent maternal profesionist – 2 

dosare 
 Litigii de munca (obligatia de a face, anulare act administrativ, pretentii, daune morale etc) 

16 dosare 
 Contestatie decizie de concediere – 1 dosar 
 Drepturi somaj (DGASPC chemat in garantie)- 1 dosar 
 Procedura insolventa si declaratie creanta – 1 dosar 

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