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RAPORT DE ACTIVITATE
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Anul 2012
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi este instituţie publică,cu
personalitate juridică, înfiinţată în subordinea Consiliului Judeţului Galaţi. Realizează la nivel
judeţean măsurile de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure,
persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie.
Asigură promovarea respectării drepturilor copiilor şi susţine reforma în domeniul prevenirii
separării copilului de părinţi şi al protecţiei speciale a copilului separat temporar sau definitiv de
părinţi.
DGASPC Galaţi s-a înfiinţat prin hotărârea nr. 107/20.12.2004 a Consiliului Judeţului Galaţi,
prin reorganizarea Direcţiei Judeţene pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Direcţiei de Asistenţă
Socială, conform prevederilor Legii nr. 272/2004 şi H.G. nr. 1434/2004.
DGASPC îndeplineşte următoarele funcţii:
1. de strategie asigură elaborarea strategiei de asistenţă socială, a planului de asistenţă socială
pentru prevenirea şi combaterea marginalizării, precum şi a programelor de acţiune antisărăcie ;
2. de coordonare a activităţilor de asistenţă socială şi protectie a copilului;
3. de administrare a fondurilor pe care le are la dispoziţie;
4. de colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi instituţiilor care au
responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă socială,
precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu;
5. de execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare pentru
implementarea strategiilor cu privire la actiunile antisărăcie, prevenirea şi combaterea marginalizării
sociale, precum şi pentru soluţionarea urgenţelor sociale individuale si colective la nivelul judeţului;
6. de reprezentare a Consiliului Judeţului pe plan intern şi extern în domeniul asistenţei sociale şi
protecţiei copilului.
In calitate de serviciu public de asistenţă socială de interes judeţean, Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului are responsabilitatea acordării, dezvoltării şi diversificării
serviciilor sociale specializate, in funcţie de nevoile sociale identificate, cu scopul prioritar de a
mentine funcţionalitatea socială a persoanei, urmărind reinserţia in mediul propriu de viaţa, familial
şi comunitar.
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BIROUL ASISTENTA MATERNALA
Biroul asistenţă maternală are ca principal scop oferirea unui cadru stabil şi 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.
Obiectiv general:
 Imbunătăţirea calităţii vieţii copiilor aflaţi în asistenţă maternală
Obiective operaţionale si activităţi pentru atingerea acestora:
 Reintegrarea în familia naturală a 25 copii aflaţi în asistenţă maternală – realizat 90%
- instrumentarea dosarelor în CPC sau instanţă pentru realizarea reintegrării – 21 dosare
definitivate
 Efectuarea demersurilor necesare deschiderii procedurii adoptiei interne pentru 30 copii
aflaţi în asistenţă maternală –realizat 100%
- reevaluarea împrejurărilor care au condus la instituirea măsurii de plasament si revizuirea
planului individualizat de protecţie, conform Legii 233/5.12.2011
- înaintarea dosarelor catre Biroul adopţii pentru realizarea procedurilor de deschidere a
procedurii de adopţie (in cursul anului 2012 s-au depus 55 dosare).
 Actualizarea metodologiilor şi procedurilor de Iucru în funcţie de noutăţile legislative şi
eventuale reorganizări – realizat 100%
 Eficientizarea serviciilor acordate de asistenţa maternală - realizat 100%
-creşterea numărului de asistenţi maternali care primesc în plasament al doilea copil pentru menţinerea fraţilor împreună, pentru a asigura protecţia tuturor copiilor care au nevoie de o
măsură de protecţie de tip familial, chiar dacă rămân blocate posturile de asistenţi maternali.
In perioada 16.02.2012 – 30.03.2012 s-a desfăşurat un control al Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi
Inspecţie Socială Galaţi având ca tema principală respectarea prevederilor legale referitoare la
realizarea demersurilor de integrare/reintegrare a copilului în familia naturală.
Biroul asistenţă maternală in perioada raportata a obţinut licenţa de funcţionare conform HG
1440/2004, a incheiat contracte cu familiile naturale, conform legislatiei in vigoare, si a sustinut
programe de dezvoltare a abilităţilor parentale.
În perioada 7 mai – 30 iunie 2012 s-au organizat cursuri de formare continua pentru 132
AMP care îngrijesc copii 7 -14 ani. Asistenţii maternali şi-au însuşit noţiuni specifice de legislaţie,
psihologie, asistenţă socială şi medicală.
Activităţi curente desfăşurate în cadrul biroului:
 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 (400
rapoarte/trimestru);
 monitorizarea periodică a activităţii asistenţilor maternali (257 vizite/1lună);
 instruirea periodică a asistenţilor maternali (1179 instruiri);
 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) .
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Situaţia statistică comparativă pentru perioada de timp 2011 – 2012 pentru principalele
categorii de beneficiari:
Evoluţia numărului de copii aflaţi în plasament la asistent maternal profesionist.
Tip de măsură

Nr. copii dec. 2011

Nr. copii dec. 2012

747

687

Plasament la asistent
maternal profesionist

Situatia asistentilor maternali profesionisti si a copiilor aflati in plasament la acestia 2011-2012.
Nr. cazuri
decembrie
2011

Nr. cazuri
decembrie
2012

Asistenti maternali atestati

422

389

Asistenti maternali cu copii in plasament

422

385

Din care: cu un copil in plasament

108

90

cu doi copii in plasament

303

288

cu trei copii in plasament

11

7

cu 4 copii in plasament

0

0

Asistenti maternali care ocrotesc copii cu handicap

111

104

Total copii aflati in plasament la asistent maternal profesionist

747

687

Tipuri de caz

Reprezentarea grafica a domiciliului asistentului maternal profesionist in perioada 2011 - 2012.
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Reprezentarea grafica a numarului de copii cu handicap si fara handicap aflati in plasament la
asistent maternal profesionist in perioada 2011 – 2012.
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In cursul anului 2012, au fost instrumentate următoarele cazuri :

146 reînnoiri atestate asistenţi maternali profesionişti;

31 retrageri atestate asistenti maternali profesionişti ;

2 suspendari atestate asistenţi maternali profesionişti ;

18 modificari atestate asistenţi maternali profesionişti ;

340 reevaluari măsurii de plasament la asistent maternal profesionist ;

37 instituiri de măsuri de plasament la asistenţi maternali profesionişti ;

99 incetări de măsuri de plasament la asistenţi maternali profesionişti .
Situaţie comparativă 2011 – 2012 privind intrarile si iesirile din sistem ale copiilor aflati in plasament
la asistenti maternali profesionisti.
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Dificultăţi întâmpinate în cursul anului 2012







Menţinerea 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 şi chiar al
treilea copil la asistentii maternali care indeplinesc conditiile pentru aceasta; Cu toate
acestea, se observă o scădere a numărului de copii plasaţi (intrări noi) în sistemul de
asistenţă maternală;
A crescut numărul de copii transferaţi din asistenţă maternală în centrele de plasament, ca
urmare a încetării activităţii asistenţilor maternali, dar şi dificultăţilor întâmpinate de asistenţii
maternali în gestionarea problematicii adolescentului/tânărului;
Numărul scăzut de reintegrări în familia naturală se datorează lipsei de resurse financiare la
nivelul primăriilor pentru susţinerea familiei naturale: bani de transport pentru menţinerea
relaţiei cu copilul aflat în sistem şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale familiei
naturale; lipsa personalului specializat/asistent social;
Nu există suficiente 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.

BIROUL EVALUARE INITIALA
Obiective :
 Asigurarea de consultanta in domeniul asistentei sociale pentru angajatii din cadrul
primariilor comunelor din judetul Galati, care desfasoara activitati de asistenta sociala- 60
primarii/an– realizat 100%;
 Informarea parintilor/familiei largite in legatura cu drepturile copiilor si cu obligatiile si
drepturile parintilor, in vederea prevenirii separarii copilului de familia sa si a prevenirii
incalcarii drepturilor copilului – 328 persoane consiliate/an – realizat 100%;
 Sprijinirea si asistarea copiilor care se confrunta cu probleme de natura familiala, scolara
sau sociala - 120 copii consiliati/an - realizat 100%;
 Imbunatatirea calitatii serviciilor oferite beneficiarilor prin instruiri periodice/an - realizat
100%;
 Instrumenteaza cazurile copiilor pentru care au fost intocmite cereri pentru plasamente
familiale sau tutela;
Activitatea Biroului Evaluare Initiala este completata de activitatea Centrului de asistenta si sprijin
pentru femeia gravida, planning si prevenire abandon si a Centrului de consiliere si sprijin pentru
parinti si copii a caror activitate consta in :
 Asigura legatura permanenta cu unitatile sanitare din Judetul Galati pentru a preveni
abandonul copiilor;
 Asigura inregistrarea nasterii copiilor daca parintii nu au facut acest lucru;
 Consiliaza si sprijina mamele care prezinta risc de abandon al copiilor;
 Propune admiterea in Centrul Maternal a mamelor care nu au sprijinul familiei largite si
au in ingrijire copii mai mici de 3 ani;
 Consiliaza copiii carora li se incalca drepturile sau care au probleme de comportament si
pe parintii acestora;
 Previne si combate violenta domestica in colaborare cu Centrul de consiliere, evaluare
psihologica si dezvoltarea abilitatii parentale si Serviciul de asistenta persoane
defavorizate.
Activitatea Biroului Evaluare Initiala in perioada raportata poate fi prezentată astfel :
 Au fost instrumentate in medie 1200 cazuri de minori aflati in risc de abandon / abuz, astfel :
 Au fost instrumentate 245 cazuri de copii aflati in risc de abandon în maternitati sau spitale ;
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Au fost verificate 567 sesizari de abuz asupra copiilor fata de cele 400 de sesizari verificate
in anul 2011.
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Au fost efectuate 1338 anchete sociale sau rapoarte de vizita, in scopul clarificarii situatiei
copiilor cu risc de abandon/abuz ;
 Au fost efectuate 136 de deplasari la scoli si 242 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 23 dosare,
cu diverse propuneri de instituire a unei masuri de protectie pentru copii;
 Au fost transmise la alte servicii 77 dosare ale copiilor cu propunerea de instituire a unei
masuri de protectie pentru copii;
 Au fost monitorizate 42 cazuri de tutela;
 Au fost luate in evidenta si monitorizate 177 mamici minore.
Analiza activităţii Biroului de Evaluare Initiala determină următoarele concluzii şi totodată propuneri
pentru îmbunătăţirea activităţii:
 Incheierea de conventii de colaborare cu Autoritatea de Sanatate Publica si cabinetele de
medicina de familie pentru realizarea activitatii de plannig familial;
 Incheierea de parteneriate cu Serviciul de Evidenta Populatiei pentru a realiza in timp util
inregistrarea nasterii copilului in situatia in care mama nu are acte de identitate;
 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 PLASAMENTE FAMILIALE
Obiective in anul 2012 raportat:


Scaderea numarului de copii aflati in plasament familial – realizat 100%.
Indicatori de performanta/rezultate asteptate 20 cazuri/an.



Cresterea gradului de profesionalism a salariatilor biroului prin com pletarea continua a
cunostintelor – realizat 100%.
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Indicatori de performanta/rezultate asteptate: participarea personalului la cursuri de formare
profesionala: 8 persoane/an.
Activitatea Biroului Plasamente Familiale a constat in instrumentarea a 596 cazuri active ( 498
copii aflati in plasament la rude pana la gradul al IV-lea,98 copii plasati la alte familii ori persoane.
Comparativ cu anul 2011, in anul 2012 se constata o usoara scadere a numarului total cazuri: de
la 631 la 596 , 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.
600
500

545

498

400
300
200

86

100
0

Rude

98

Alte familii
Anul 2011

Anul 2012

Activitaţile specifice desfasurate de personalul biroului in perioada raportata, au fost concretizate
astfel:
 In vederea reevaluarii masurilor de protectie a fost monitorizata si reevaluata situatia
copiilor, dupa cum urmeaza:
- au fost intocmite 974 rapoarte de reevaluare trimestriala;
- au fost intocmite 322 rapoarte de vizita;
- au fost intocmite 41 rapoarte de evaluare detaliata;
- au fost intocmite 352 revizuiri a planului individual de protectie;
- 66 dosare au fost inainate Biroului Juridic si Contencios in vederea inlocuirii/incetarii
masurii de protectie;
- 17 dosare au fost inchise ca urmare a majoratului.
De asemenea, au fost prezentate Comisiei pentru Protectia Copilului, 126 dosare cu urmatoarele
propuneri:

Mentinerea masurii de plasament – 35 cazuri;

Instituirea masura de plasament – 10 cazuri;

Incetarea masurii de plasament ca urmare a majoratului/alte cauze: 54 cazuri;

Reintegrarea in familia naturala/extinsa : 14 cazuri;

Solicitare eliberare aviz favorabil pentru mentinerea /instituirea masurii de plasament
-4 cazuri;

Inlocuire plasament familial la alte familii/centru de plasament – 2 cazuri;

Inlocuire plasament in regim de urgenta cu plasament la familii/persoane – 3 cazuri;

Instituire tutela -1 cazuri;

Inlocuire plasament familial la alta ruda/familie – 3 cazuri;
Biroul Plasamente Familiale are ca activitate si delicventa juvenila, astfel ca in perioada rapoatata
a desfasurat urmatoarele activitati:
 Vizite pentru evaluarea situatiei a 81 de copii pentru care s-au primit sesizari de la parchet;
 Asistenta psihologica pentru 19 copii;
 Evaluare psihologica pentru 21 persoane;
In anul 2012, 141 copii care au savarsit 164 fapte penale si nu raspund penal.
Categoriile de varsta ale copiilor care au savarsit fapte penale si nu raspund :
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pana la 14 ani – 120 copii;
peste 14 ani – 21 copii.

Infractiunile pe care le-au savarsit copiii intrati in evidenta in perioada raportata:














furt calificat – 99 fapte;
furt – 9 fapte;
furt la plangerea prealabila – 1 fapta;
furt calificat in forma continuata – 2 fapte;
complicitate la furt calificat – 1 fapta
distrugere - 20 fapte;
violare de domiciliu – 8 fapte;
loviri si alte violente - 1 fapta;
tentativa de furt calificat- 3 fapte;
talharie – 12 fapte;
distrugere de inscrisuri – 1 fapta;
profanare de morminte – 3 fapte;
act sexual cu un minor – 4 fapte.

BIROUL ADOPTII SI POSTADOPTII
Biroul Adoptii si Postadoptii are ca principal obiectiv promovarea adoptiei nationale care reprezinta
finalitatea ideala in cazul copiilor lipsiti de ocrotirea parintilor naturali, prin adoptie respectandu-se
un drept fundamental al copiilor si anume acela de a creste intr-o familie.
Obiective in perioada raportata:




cresterea numarului de copii adoptabili – realizat 40%;
cresterea numarului de copii adoptati – realizat 60 %;
sustinerea si consilierea familiilor in procesul post-adoptie – realizat 100%.

În desfăşurarea activităţii Biroul Adopţii şi Postadopţii oferă persoanei / familiei potenţial
adoptatoare informaţii complete despre procedura de atestare, în anul 2012 înregistrându-se un
număr de 57 persoane/familii care s-au adresat BAP şi au solicitat informaţii cu privire la procedura
adopţiei interna.
In perioada raportata au fost inregistrate 20 cereri de evaluare ca familii/persoane apte sa adopte.
Un număr de 23 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.
Ca şi finalitate a perioadei de evaluare ca familii/persoane apte să adopte au fost atestate 26
familii şi reatestate 8 familii, 30 familiii fiind in plin proces de evaluare.
Pe perioada de evaluare au fost realizate :


81 rapoarte întrevedere;



31 fişe de evaluare iniţială;



21 anchete sociale.

Alte activitati ale biroului:


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
2012, intrând în evidenţa Biroul Adoptii si Postadoptii 70 dosare;



oferǎ informaţii şi asigurǎ sprijinul necesar pǎrinţiilor copiilor pentru care soluţia planului
individualizat de protecţie este reprezentatǎ de adopţie, precum şi pentru familia 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

8

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 40 de membri
ai familiilor biologice ale copiilor aflaţi în evidenţa BAP şi un numǎr de 37 dosare au fost
predate Biroului 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 2012, realizându-se :



30 fise de potrivire practicǎ dintre copil şi familia adoptatoare;
6 fise de potrivire teoretica dintre copil şi familia adoptatoare.

Pe perioada încredinţării în vederea adopţiei BAP urmăreşte evoluţia copilului în noul mediu familial
în acest sens fiind realizate 64 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 Biroului Juridic şi Contencios pentru a fi
depuse în instanţă un număr de 31 dosare.
În vederea monitorizării evoluţiei copilului adoptat şi a relaţiilor dintre acesta şi părinţii adoptatori au
fost realizate 137 de rapoarte trimestriale postadopţie privind evoluţia copilului adoptat şi a relaţiilor
dintre acesta şi pǎrinţii adoptatori şi 15 rapoarte finale la sfârşitul perioadei de monitorizare a
evoluţiei copilului adoptat şi a relaţiilor dintre acesta şi pǎrinţii adoptatori.
In scopul întocmirii registrului naţional pentru adopţii au fost transmise Oficiului Român pentru
Adopţii 80 comunicări referitoare la adoptatori şi copii adoptabili.
Au fost comunicate de către instanţa competentă:
 un număr de 21 sentinţe civile de deschidere a procedurii adopţiei interne;
 un numǎr de 6 sentinţe civile de încredinţare in vederea adopţiei;
 un numǎr 19 sentinţe civila de încuviinţare a adopţiei.
Situaţie comparativă cu anul anterior - dosare finalizate prin sentinţe civile definitive şi
irevocabile.
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SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ PENTRU COPII DIN SERVICII DE TIP REZIDENTIAL
Prin intermediul Serviciului management de caz pentru copii din servicii de tip rezidenţial se oferă
acces copiilor şi tinerilor aflaţi în situaţii de risc social şi lipsiţi temporar sau definitiv de îngrijirea
părinţilor lor, pe o perioadă de timp determinată, la servicii de protecţie, sociale, educaţionale, de
sănătate, recuperare/reabilitare realizate prin activităţi de găzduire, asistenţă medicală şi îngrijire,
recuperare/reabilitare educaţie, socializare, recreere/joc, consiliere/psihoterapie, precum şi
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dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, integrare socio-profesională, integrare/reintegrare
familială.
Aceste servicii sau activităţi sunt acordate în locaţia serviciilor de tip rezidenţial din cadrul DGASPC
Galaţi conform Planului individualizat de protecţie al copilului şi a Planului de recuperare pentru
copiii cu dizabilităţi.
Obiectiv general
Asigurarea unei abordări specializate şi individualizate a protecţiei copilului în cadrul serviciilor de
tip rezidenţial prin implementarea standardelor minime obligatorii în domeniu şi promovarea unor
servicii de calitate care să urmarească respectarea drepturilor copiilor şi interesul superior al
acestora.
Obiective specifice:
 Limitarea perioadei de şedere în instituţii prin:
 reintegrarea familială a 20 de copii – realizat 100%;
 înlocuirea plasamentului instituţional cu plasamentul familial pentru 10 copii– realizat
100%;
 încetarea măsurii de plasament pentru 25 tineri ajunşi la majorat care pot fi integraţi
socio-profesional– realizat 100%;
 reevaluarea împrejurărilor care au condus la instituirea măsurii de plasament în
instituţii pentru 400 de beneficiari– realizat 100%;
 Creşterea calităţii serviciilor oferite copiilor:
 revizuirea procedurilor de lucru şi a formularelor – realizat 100%;
 transferul tinerilor cu handicap sever din CP 3 în unităţi specializate pentru persoane
adulte cu handicap – realizat 100%;
 Atragerea de voluntari care să fie implicaţi în proiectele educaţionale oferite în serviciile de
tip rezidenţial – realizat 100%.
 Asigurarea funcţionării serviciilor de tip rezidenţial în conformitate cu standardele minime
obligatorii – realizat 100%;
Activităţi specifice







Întocmirea documentaţiei prevăzute de lege pentru instrumentarea cazurilor copiilor cu
măsură de plasament în servicii de tip rezidenţial;
Reevaluarea împrejurarilor care au stat la baza stabilirii măsurii de protecţie specială în
contextul schimbărilor survenite în mediul socio-familial;
Acompanierea copiilor găzduiţi în serviciile de tip rezidenţial, ascultarea opiniei acestora şi
oferirea de suport în realizarea drepturilor acestora;
Identificarea de soluţii alternative la protecţia institutională ;
Monitorizarea implementării standardelor minime obligatorii în cadrul serviciilor de zi şi a
celor de tip rezidenţial;
Consilierea tinerilor care urmează să părăseasca sistemul de protecţie.

Situatie comparativa privind copii institutionalizati in cadrul centrelor de tip rezidential 2011-2012.
Număr copii
institutionalizati
in centre de tip
rezidential

Anul 2011

Anul 2012

408

400

10

408

408
406
404
402

400

400
398
396

Nr beneficiari centre

Anul 2011

Anul 2012

Se poate observa că în perioada 2011-2012 numărul copiilor instituţionalizaţi în serviciile de tip
rezidenţial din cadrul DGASPC Galaţi a fost relativ constant, cu toate că în perioada menţionată sau evidenţiat efectele crizei economice caracterizate printr-o rată mai mare a abandonului de copii.
De asemenea în aceeaşi perioadă de timp numărul de copii plasaţi în servicii aparţinând
Organizaţiilor Nonguvernamentale a fost în continuă scădere, cazurile fiind preluate aproape în
exclusivitate de către DGASPC.
Numarul de copii din instituţii în perioada 2011 - 2012
situaţie comparată
402
402

decembrie
noiembrie

408

398

octombrie

403

393

septembrie

408

391

august

390

iulie

397
406

383

iunie

381

mai

2011

407
416

386

aprilie

2012

408

393

martie

401

409

401
401

februarie

396
398

ianuarie
360

370

380

390

400

410

420

Serviciile sociale de îngrijire de tip rezidenţial sunt oferite în următoarele structuri:
 Servicii de tip rezidenţial pentru copilul fără dizabilităţi – capacitate de cazare 162 locuri.
 1 centru de plasament ;
 9 apartamente.
 Servicii de tip rezidenţial pentru copilul cu dizabilităţi – capacitate de cazare 212 locuri.
 6 centre de plasament;
 2 apartamente.
 Servicii de primire în regim de urgenţă - capacitate de cazare 44 locuri.
 1 centru de primire în regim de urgenţă ;
 1 centru de tranzit pentru minori victime ale traficului şi neacompaniaţi ;
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1 adăpost de zi şi de noapte pentru copiii străzii – care include şi o componentă de zi cu
o capacitate de 15 locuri.
 Serviciile sociale de îngrijire de zi sunt oferite în următoarele structuri:
Centre de zi pentru copilul cu dizabilităţi– capacitate de cazare 35 locuri
 2 centre de zi.
Numărul de copii/tineri în cadrul serviciilor de tip rezidenţial aparţinând DGASPC
intrări - ieşiri
Serviciul de tip rezidenţial

Număr servicii
Capacitate

Servicii de tip rezidenţial copil fără dizabilităţi

10

Centrul de plasament Negru Voda

92

Casa Floare de colţ

8

Casa Ştefan

8

Casa Tudor

8

Casa Cireşarii

8

Casa Monica

8

Casa Andrei

8

Casa Ana

8

Casa Crina

7

Casa Veronica

7

Servicii de tip rezidenţial copil cu dizabilitati

8

Centrul de asistenţă pentru copilul cu cerinţe
educative speciale Galati

46

Centrul de plasament nr. 2

35

Centrul de plasament nr. 3

40

Centrul de asistenţă pentru copilul cu cerinţe
educative speciale Tecuci
Centrul de asistenţă pentru copilul cu deficienţe
neuromotorii – componenta rezidenţială
Centrul de reabilitare şi reintegrare socială a
copilului -Casa David Austin Munteni

20
6
49

Casa Aurora

8

Casa Speranta

8

Servicii de primire în regim de urgenţă

3

Centrul de primire copii în regim de urgenţă Irene
şi Stuart
Centrul de tranzit pentru minori victime ale
traficului şi neacompaniaţi

23
6

Centrul maternal

1/5 cupluri
mamă-copil

Servicii de zi

2

Adăpost de zi şi de noapte pentru copiii străzii

15

Centrul de zi Iovan Iorgovan

20

Centrul de asistenţă pentru copilul cu deficienţe
neuromotorii – componenta de zi

14

12

Ianuarie
2012

Decembri
e
2012

Intrari

Iesiri

92

100

36

28

8

10

3

1

10

9

0

1

9

8

0

1

13

13

0

0

7

8

2

1

12

7

0

5

8

8

1

1

8

7

0

1

8

7

2

3

47

48

7

6

28

22

6

12

35

34

8

9

20

16

3

7

6

6

0

0

45

40

10

15

8

6

0

2

8

8

0

0

15

24

54

45

10

5

2

7

4 cupluri
mamă-copil

5 cupluri
1 gravida
5 copii
neînsoţiţi

9 cupluri
4 gravide
15 copii
neînsoţiţi

7 cupluri
3 gravide
10 copii
neînsoţiţi

-

40

15

medie
zilnică - 8
16

5

5

12

14

3

1

În anul 2012 numărul intrărilor în sistemul rezidenţial a fost de 131 cazuri, din care:
 74 de instituiri ale măsurii plasamentului în regim de urgenţă ;
 24 de instituiri ale măsurii de plasament prin Comisia pentru Protecţia Copilului sau
instanţă ;
 33 de admiteri ale cuplurilor mamă-copil în centrul maternal sau cazuri sociale care nu
impuneau luarea unei măsuri de protecţie specială în cadrul Centrului de primire copii în
regim de urgenţă.
Intrări în sistem rezidenţial:
Luna
Plasament
Plasament in
regim
de
urgenta
Admiteri
în
CPRU/Centrul
maternal
Total intrări

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

2

5

1

0

0

0

3

4

4

1

3

1

3

5

11

0

4

8

8

12

5

7

4

7

Total
24
74
33

6
11

1
11

0
12

4
4

1
5

6
14

5
16

3
19

1
10

1
9

1
8

4
12

131

In anul 2012 au fost realizate urmatoarele :
 273 anchete sociale sau vizite la domiciliul familiilor ;
 427 reevaluări ale imprejurărilor care au condus la instituirea măsurii de plasament
instituţional ;
 79 planuri individualizate de protecţie iniţiale ;
 423 planuri individualizate de protecţie revizuite ;
 428 întâlniri ale managerilor de caz cu echipa pluridisciplinară ;
Instrumentare cazuri copii plasaţi în servicii de tip rezidenţial aparţinând ONG-urilor sau aflate pe
raza altor judeţe :
 Copii aflaţi în plasament de tip rezidenţial la ONG în luna decembrie 2012 – 35 ;
 Copii aflaţi în plasament de tip rezidenţial pe raza altor judeţe în luna decembrie 2012 – 9.
Ieşiri din sistemul rezidenţial
Un număr de 130 copii/tineri au părăsit sistemul de protecţie de tip rezidenţial prin identificarea de
măsuri alternative:
 42 au fost reintegraţi în familia naturală sau lărgită ;
 15 au fost plasaţi la asistenţi maternali profesionişti ;
 9 au fost plasaţi la persoane/familii ;
 62 au ajuns la majorat sau tineri fiind, nu au mai continuat studiile şcolare.

2
2%

42
32%

reintegrare
plasament la amp
plasament familial

62
47%

majorat/efectul legii
alte situatii
15
12%

9
7%
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La sfârşitul anului situaţia grupelor de vârstă se prezenta astfel:

1%

2%

4%
7%

23%

0 – 1 an
1 – 2 ani
3 – 6 ani
7 – 9 ani
27%

10 – 13 ani
14 – 17 ani
Peste 18 ani

36%

Protecţia copiilor refugiaţi
În conformitate cu prevederile Legii 272/2004, la solicitarea Centrului Regional de Cazare şi
Proceduri pentru Solicitanţii de Azil Galaţi a fost numit un reprezentant legal pentru 42 minori
solicitanţi de azil proveniţi din Afganistan, Somalia, Algeria, Nepal, Pakistan, Bangladesh, Maroc.
În cazul unui copil de origine somaleză, după admiterea cererii de azil s-a acordat protecţia
subsidiară şi a fost instituit plasamentul în regim de urgenţă în cadrul unui serviciu de tip rezidenţial
al DGASPC.

CENTRUL DE INTERVENŢIE IN SITUAŢII DE ABUZ, EXPLOATARE, TRAFIC, MIGRAŢIE ŞI
REPATRIERI
Obiectivul principal al centrului este de a schimba mediul generator al maltratării prin intervenţia
directă a specialistului (consiliere, terapie, suport moral, consultanţa juridică, ) care în cazuri
excepţionale propune separarea copilului de familie şi plasamentul în regim de urgenţă a victimei.
Obiectiive specifice:
 Identificarea cazurilor de violenţă asupra copilului– realizat 100%;
 Intervenţia urgentă pentru diminuarea consecinţelor violenţei exercitate asupra copilului– realizat
100%;
 Prevenirea actelor de violenţă prin campanii de informare şi conştientizare a fenomenului
violenţei asupra copilului în rândul populaţiei– realizat 100%;
 Organizarea şi funcţionarea Echipei Intersectoriale Locale pentru combaterea exploatării prin
muncă a copilului – realizat 70%;
 Instruirea SPAS-urilor cu privire la legislaţia privitoare la exploatarea copilului prin muncărealizat 100%.
Activităţile specifice derulate pe tipologii de cazuri :
 identificarea, evaluarea iniţială şi preluarea cazurilor de copii abuzaţi, neglijaţi, exploataţi si
traficati;

14






evaluarea detaliată, comprehensivă şi multidimensională a situaţiei copilului şi familiei sale,
inclusiv a agresorului;
planificarea serviciilor specializate şi de sprijin, precum şi a altor intervenţii necesare pentru
reabilitarea copilului, inclusiv servicii sau intervenţii adresate familiei şi agresorului;
furnizarea serviciilor şi a intervenţiilor, asistarea copilului şi familiei în obţinerea şi utilizarea
serviciilor necesare şi declanşarea, la nevoie, a unor proceduri legale;
monitorizarea şi re-evaluarea periodică a progreselor înregistrate, a deciziilor şi a intervenţiilor
specializate;

Referitor la copiii, victime ale abuzurilor/neglijării/exploatarii centrul :




preia sesizările telefonice sau scrise venite de la persoane fizice sau juridice;
identifica prin intermediul activităţilor specifice copiii abuzaţi, neglijaţi, exploatati;
preia sesizările telefonice făcute de către copilul victimă sau orice persoană fizica sau
juridică care are cunoştinţă despre situaţia de risc a copilului la linia 983 Telefonul
Copilului.
Referitor la copiii, victime ale traficului intern sau extern centrul :



identifica prin intermediul activităţilor specifice, copiii exploataţi prin muncă/traficaţi a zonele
unde acestia isi desfasoara activitatea;
ofera servicii specializate pentru diminuarea efectelor traficului asupra personalităţii copilului
şi înlăturarea riscului de retraficare.

În cursul anului 2012 în cadrul centrului s-au înregistrat un număr de 295 sesizări, astfel :
Tip de caz

Total
cazuri
sesizate

Cazuri
confirmate

Urban

Rural

Plasament
în regim
de
urgenta

Ordonanţe
preşedinţiale

Copii rămaşi în
familie cu oferire
de servicii

Abuz fizic
Abuz
emotional
Abuz
sexual
Neglijare
Exploatare
prin
muncă
Exploatare
sexuală
Exploatare
pentru
comitere
de
infracţiuni
Repatrieri
Total

55
14

29
12

18
6

11
6

5
0

2
0

22
12

20

15

5

10

1

1

13

192
1

117
1

52
0

65
1

20
0

0
0

97
1

2

1

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

11
295

10
185

7
88

30
97

0
26

0
3

0
146

BIROUL 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 socioeducational/profesional – realizat 95%;
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 identificarea necesitatilor de instruire, pregatire si perfectionare ale salariatilor implicati in
relatia cu beneficiarii – realizat 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 persoana cu
handicap care necesita protectie speciala si dupa caz, orientare scolara;
 Anchetele sociale efectuate la domiciliul copilului ;
 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 persoana cu
handicap, orientare scolara si dupa caz, stabilirea unei masuri de protectie;
 Reevaluarea la inceperea /terminarea unui ciclu scolar a copiilor cu deficienta la cererea
parintelui sau a reprezentantului legal;
In cadrul Serviciului de Evaluare Complexa a Copilului, in anul 2012, s-au desfasurat urmatoarele
activitati :
 Identificarea a 219 cazuri de copii cu dizabilitati si dificultati de invatare si adaptare socioscolara care necesita incadrarea intr-un grad de handicap in urma solicitarilor directe, a
referirilor din partea specialistilor care vin in contact cu copiii cu dizabilitati si a sesizarilor
din oficiu;
 Verificarea in 1514 cazuri de copii a indeplinirii conditiilor privind incadrarea copilului intr-un
grad de handicap;
 Intocmirea a 1556 rapoarte de evaluare complexa;
 Intocmirea a 1556 planuri de recuperare a copilului cu dizabilitati;
 Reevaluarea anuala a copiilor care necesita incadrarea intr-o categorie de persoane cu
handicap – 1310 cazuri;
 Monitorizarea indeplinirii obictivelor din planul de recuperare a copilului cu dizabilitati
aprobat de comisie – 1465 cazuri;
Serviciul de evaluare complexa copii a inaintat catre Comisia de Protectie a Copilului urmatoarele
propuneri:
 Incadrarea intr-o categorie de persoane cu handicap - 1551 cazuri;
 Incadrarea in grad de handicap pe o perioada de 6 luni - 86 cazuri;
 Numar de sedinte CPC intrunite pentru solutionarea cazurilor - 52;
 Schimbari grade de handicap - 65 cazuri;
Situatia copiilor, incadrati intr-un grad de handicap, pe trimestre in anul 2012, pe tipuri de afectiuni :
Tipuri de afectiuni
neurologica
psihiatrica din care cu
autism
locomotorie
vizuala
auditiva
HIV/SIDA
Sindromul Down
Altele

Anul 2011
331
606
150
67
86
7
21
79
235

Anul 2012
329
652
210
54
77
20
21
73
223

Analiza si interpretarea datelor statistice si a rezultatelor activitatilor :
In anul 2012, 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
integreze in societate pentru a putea duce o viata normala sau aproape normala.
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Constientizarea de catre parinti/reprezentanti legali a efectelor pozitive pe care programele
si terapiile specifice din institutiile medicale de specialitate le au asupra 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 socioprofesionala.
CENTRUL DE CONSILIERE, EVALUARE PSIHOLOGICA SI DEZVOLTARE ABILITATI
PARENTALE

Centru de evaluare si consiliere psihologica are ca principal scop evaluarea, consilierea
psihologică, sprijinirea şi asistarea părinţilor/potenţialilor părinţi / asistenţilor maternali profesionişti
pentru a face faţă dificultăţilor psiho-sociale care afectează copiii şi relaţiile familiale.
Obiective :








evaluarea psihologica beneficiari (copii, tineri,adulti) - realizat 100%;
cresterea numarului de parinti care constientizeaza factorii cei pun in pericol sanatatea,
securitatea, educatia si integrarea social a copilului – realizat 100%;
reducerea numarului de copii care ajung in institutii datorita unor dificultati temporare prin
care trec parintii acestora- realizat 100%;
consilierea psihologica beneficiari (copii, tineri,adulti) -realizat 100%;
cresterea calitatii serviciilor acordate copiilor plasati la asistenti maternali profesionistirealizat 100%;evaluarea familiilor potential adoptatoare - realizat 100%;
potriviri practice/teoretice copil – familie potential adoptatoare - realizat 100%.

Activitati specifice desfasurate in cadrul Centrului in perioada raportata :
























1804 copii evaluati psihologic;
420 copii care au beneficiat de terapie;
1457 copii consiliati psihologic;
23 audieri in cadrul sectiilor de politie ;
1162 adulti consiliati psihologic;
471 AMP evaluati psihologic;
245 AMP consiliati psihologic;
436 familii evaluati psihologic ;
279 familii naturale consiliate psigologic;
79 tineri evaluati psihologic ;
181 monitorizari postadoptie;
44 evaluari familii potential adoptatoare;
21 potriviri practice copil-familie potential adoptatoare ;
9 potriviri teoretice copil-familie potential adoptatoare ;
33 monitorizari bilunare;
49 ore sesiuni formare familii potential adoptatoare;
72 ore sesiuni formare AMP ;
542 deplasari;
125 tineri care au beneficiat de terapie;
100 tineri consiliati psihologic;
161 activitati multisenzoriale;
65 activitati educationale;
467 sedinte de lucru individual cu beneficiarii .
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ADAPOSTUL DE ZI SI DE NOAPTE PENTRU COPIII STRAZII
Obiective :


acordarea de servicii beneficiarilor care frecventeaza adapostul – realizat 100% ;



informarea comunitatii pe raza mun.Galati, in legatura cu existenta si serviciile oferite de
adapost, categoriilor de beneficiari « Copiii Strazii » - realizat 100%.

Activitati specifice desfasurate in perioada raportata :


distribuirea de pliante în Municipiul Galați pentru informarea comunităţii privind existenţa
Adăpostului şi serviciile oferite;
 deplasarea echipelor de asistenţi sociali în diverse locaţii din Municipiul Galaţi, în vederea
observării şi identificării copiilor străzii, precum şi pentru verificarea sesizărilor primite;
 activități educaționale, recreative, sportive cu beneficiarii care frecventează serviciile
adăpostului.
 menținerea relațiilor personale ale copilului și contacte directe cu părinții, rudele, precum și
cu alte persoane față de care copilul a dezvoltat legături de atașament;
In anul 2012, asistenţi sociali au desfășurat activități de identificare a 35 copii care apelau la mila
trecătorilor dar seara se reîntorceau în familiile lor.
De asemenea , in cadrul Adapostului de Zi si de Noapte pentru Copiii Strazii, au beneficiat de
servicii de zi, in medie 10 copii/luna.
Serviciile de zi oferite beneficiarilor au inclus activitati intelectuale cu caracter recreativ ,efectuarea
temelor scolare, activitati culturale, activitati sportive, activitati educationale necesare dezvoltarii lor
armonioase, invatarea bunelor maniere, formarea si consolidarea deprinderilor de igiena personala,
consiliere psihologica in raport cu varsta si nevoile identificate pentru fiecare copil in parte, precum
si servirea mesei.
Tot in aceasta perioada,echipa de asistenti sociali au efectuat anchete sociale cat si deplasari in
zonele frecventate de copii strazii din municipiul Galati pentru completarea documentului aferenta
beneficiarilor.
BIROUL ASISTENTA C.P.C si C.E.M.P.A.H.
Obiective:


Organizarea activitatii de secretariat al Comisiei pentru Protectia Copilului si CEMPAH
conform normelor metodologice prevazute de H.G. nr. 14370/2004 – 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
profesional - realizat 100%;



Instruirea specifica a personalului – realizat 100%.

In perioada raportata, in sedintele Comisiei pentru Protectia Copilului Galati au fost adoptate
urmatoarele:
 5 cazuri masuri de plasament institutionalizat(caz nou) ;
 10 cazuri instituire plasament familial;
 58 cazuri de incetare de plasament institutional;
 31 cazuri de inlocuire de masuri plasament;
 13 solicitari eliberare aviz favorabil;
 65 cazuri de incetare de plasament familial;
 5 cazuri instituire plasament la fundatie;
 18 cazuri de mentinere de plasament institutional;
 7 cazuri de plasament la asistent maternal profesionist;
 10 cazuri de mentineri plasament la AMP;
 prezentare situatie juridica a 321 copii aflati in plasament la AMP;
 6 cazuri de mentinere plasament la fundatie ;
 2 cazuri incetare plasament la fundatie ;
 25 cazuri mentinere de plasament familial;
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27 cazuri de incetare de plasament la asistent maternal profesionist;
6 cazuri de supraveghere specializata in familie;
2 cazuri de eliberare acord pentru utilizarea alocatiei de stat capitalizata;
147 cazuri de reinnoire de atestate de asistent maternal profesionist;
23 cazuri de retragere de atestate de asistent maternal profesionist ;
19 cazuri de modificare de atestat de asistent maternal profesionist ( tip atestat);
3 cazuri suspendare de atestat de asistent maternal profesionist;
1492 rapoarte pentru anul 2012 privind activitatea asistentilor maternali profesionisti;
1288 certificate de incadrare in grad de handicap;
175 certificate de incadrare in grad de handicap (cazuri noi);
55 hotarari pentru grad usor;
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Comparativ cu anul anterior, se constata o scadere semnificativa a numarului de certificate de
incadrare in grad de handicap.
Pentru comunicarea actelor adoptate de Comisia pentru Protectia Copilului au fost intocmite:
 662 adrese privind convocarea persoanelor in vederea audierii la sedintele Comisiei;
 682 adrese pentru comunicarea hotararilor de instituire a masurilor de protectie;
 1353 adrese pentru comunicarea hotararilor de incadrare intr-un grad de handicap.
Comisia de Evaluare Medicala a Persoanelor Adulte cu Handicap




6741 certificate de incadrare intr-un grad de handicap;
6741 programe de recuperare si reabilitare individuala;
351 contestatii.

SERVICIUL DE ASISTENTA 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 Persoane Defavorizate, în anul 2012, 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;

19



Verificarea şi reevaluarea din punct de vedere social al unui număr de 3645 persoane
cu handicap din municipiul Galaţi si 249 persoane cu handicap din jud. Galati,
beneficiare de prestaţii prin cont bancar;
 Verificarea şi reevaluarea din punct de vedere social al unui număr de 3500 persoane
cu handicap grav cu caracter permanent din municipiul Galaţi;
 Au fost avizate conform Legii 448/2006, 501 contracte individuale de munca a
asistentilor personali a persoanelor cu handicap;
 Au fost întocmite un număr de 208 anchete sociale pentru persoane aflate în dificultate,
precum si 13 dosare aflate in monitoriozare;
 Au fost informate şi consiliate aproximativ 1770 familii şi persoane privind problematica
socială;
 Au fost întocmite 297 de anchete sociale privind scutirea de la plata taxei de drum
pentru persoanele cu handicap prevăzute în Legea 448 din 2006;
 Consilierea a 29 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 27 cazuri in monitorizare;
 Au fost monitorizate 96 cazuri privind persoanele fără adăpost şi instrumentarea a 9
cazuri noi;
 A fost prezentat materialul cu tema “ Masuri de asistenta sociala pentru persoanele
varstnice cu handicap”, in cadrul sedintei Asociatiei Femeilor Crestin Ortodoxe Filiala
Galati din luna octombrie anul 2012.
Cu ocazia „Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice - 01 octombrie” Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului – Galaţi a ţinut să marcheze acest eveniment printr-o
campanie stradală în care specialiştii Serviciului de Asistenţă Persoane Defavorizate au oferit o
floare şi un pliant informativ, încercând să vină în întâmpinarea problemelor şi nevoilor cu care se
confruntă persoanele vârstnice din municipiul Galaţi.
Sub denumirea, „Şi ei sunt ai noştri” ediţia a IV- a, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului – Galaţi prin Serviciul de Asistenţă Persoane Defavorizate a organizat, în
parteneriat cu Liceul de Arte Dimitrie Cuclin şi Fundaţia de Sprijin a Vârstnicilor, în data de 01
octombrie 2012, la sediul din strada Barboşi nr. 6, a Centrului de Primire în Regim de Urgenţă Casa
„Speranţa”, o întâlnire între vârstnicii asistaţi în adăpost şi elevii clasei a III – a din cadrul liceului.
Cu ocazia zilei de 25 noiembrie – “Ziua Internationala pentru combaterea violentei in familie” –
DGASPC Galati prin Serviciul de Asistenta Sociala Persoane Defavorizate a organizat o campanie
stradala in vederea combaterii fenomenului de violenta domestica, lucratorii DGASPC impartind
pliante si fluturasi in care sunt detaliate informatii necesare in vederea constientizarii acestui
fenomen.
In luna noiembrie DGASPC Galati prin Serviciul de Asistenta Sociala Persoane Defavorizate a
organizat in parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean o campanie de informare si prevenire a
violentei in scoala “Impreuna impotriva violentei”. Actiunea a avut loc in trei locatii separate,
respectiv: Colegiul National Al. I. Cuza, Scoala Gimnaziala “Sf. Nicolae “ Vanatori si Scoala
Generala Maria Grecu – Odaia Manolache
CENTRE REZIDENTIALE PENTRU PERSOANE ADULTE
DGASPC Galati asigura servicii de rezidenta pentru persoanele adulte in urmatoarele centre:
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.
In perioada raportata,numarul de persoane adulte care beneficiaza de asistenta in centre :
 71 beneficiari in centrele rezidentiale pentru persoane adulte cu handicap:
 36 beneficiari asistati in Centrul de Recuperare si Reabilitare Persoane Adulte cu
Handicap nr. 1;
 9 beneficiari asistati in Locuinta Protejata nr. 1 ,,Catalina”;
 9 beneficiari asistati in Centrul de Gazduire Temporara a Tinerilor;
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2 beneficiari asistati in Centrul de Protectie a Victimelor Traficului de Persoane Adulte;
15 beneficiari asistati in Centrul de Pregatire pentru o Viata Independenta pentru
Persoane cu Handicap Adulte Elena Tg. Bujor.

72

71

70
68
66
64

64

62
60
Nr beneficiari centre

Anul 2011

Anul 2012

In comparatie cu trimestrul anterior, se observa o usoara crestere a numarului de beneficiari din
centrele rezidentiale pentru persoane adulte cu handicap. Un numar de 66 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 2012 este de 51.
Numarul de persoane adulte noi intrate in sistem - 30:
 4 in Centrul Centrul de Recuperare si Reabilitare Persoane Adulte cu Handicap nr. 1
 19 in Centrul de Gazduire Temporara a Tinerilor;
 5 in Centrul de Pregatire pentru o Viata Independenta pentru Persoane cu Handicap Adulte
Elena Tg. Bujor;
 1 in Locuinta Protejata nr. 1 ,,Catalina”;
 1 in Centrul de Protectie a Victimelor Traficului de Persoane Adulte.
Numarul de persoane iesite din sistem - 22 :
 20 din Centrul de Gazduire Temporara a Tinerilor;
 2 din Centrul de Pregatire pentru o Viata Independenta pentru Persoane cu Handicap
Adulte Elena Tg. Bujor.
CENTRUL DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU HANDICAP „VICTOR”
Obiective in perioada raportata:
 Identificarea de servicii alternative – realizat 80%;
 Informarea si consilierea persoanelor adulte care s-au adresat centrului – 100%;
 Acreditarea centrului – realizat 100%;
 Monitorizarea beneficiarilor in centrele rezidentiale din subordine -80%.
In anul 2012, au fost desfasurate urmatoarele activitati:
 Evaluarea initiala a beneficiarilor si evaluarea nevoilor;
 Monitorizarea beneficiarilor institutionalizati in centrele rezidentiale pentru persoane adulte
din subordinea DGASPC Galati si urmarirea Planurilor de servicii pentru beneficiarii
institutionalizati – 103 rapoarte de monitorizare;
 Transmiterea trimestriala a situatiei statistice catre ANPH privind persoanele adulte
institutionalizate in centrele rezidentiale din cadrul DGASPC Galati;
 Instruirea periodica a angajatilor serviciului in materie de legislatie specifica si proceduri de
lucru in cadrul serviciului -12;
 Monitorizarea beneficiarilor de masuri de asistenta sociala (grad accentuat) care
beneficiaza de plata prestatiei sociale prin posta- 1021 persoane.
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CENTRUL DE ZI PENTRU PERSOANE CU HANDICAP ADULTE „ PENTRU VOI”
Obiective:
 Consilierea si orientarea persoanelor adulte cu handicap in vederea obtinerii certificatului de
incadrare in grad de handicap – realizat 100%;
 Cresterea gradului de satisfactie a beneficiarilor cu privire la serviciile oferite – realizat
100%;
 Intocmirea documentatiei pentru stabilirea masurii de protectie a persoanelor adulte cu
handicap – realizat 100%.
Activitati specifice desfasurate in cadrul Centrului in perioada raportata :
 Au fost informate 480 de persoane in vederea obtinerii certificatului de incadrare in grad de
handicap;
 S-au intocmit 350 dosare ale persoanelor adulte cu handicap;
 S-au intocmit 1281 programe individuale de servicii pentru reabilitarea si integrarea sociala;
 Au fost intocmite 32 anchete sociale la domiciliul persoanelor netransportabile;
SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXA A PERSOANELOR ADULTE CU
HANDICAP
Obiective in perioada raportata:
 Maximizarea eficientei Serviciul de Evaluare Complexa a Persoanelor Adulte cu Handicap
prin acordarea de servicii sociale specifice – realizat 95%;
 Reevaluarea persoanelor cu handicap din cadrul „Campaniei Nationale de control privind
incadrarea in grade de handicap si acordarea certificatelor aferente” – realizat 95%;
 Aplicarea politicii privind calitatea serviciilor furnizate – realizat 100%;
 Realizarea bazei de date computerizate a beneficiarilor serviciului – 100%.
Serviciul de Evaluare Complexa a Persoanelor Adulte cu Handicap, in anul 2012, a desfasurat
urmatoarele activitati :
 7645 persoane au fost informate privind problematica psiho-medico-sociala si vocationala;
 Au fost intocmite 6769 dosare pentru evaluare in cadrul Comisiei de Evaluare Persoane cu
Handicap Adulte;
 Evaluarea situatiei medicale, psihologice, sociale si vocationale pentru 6769 persoane;
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In comparatie cu anul anterior, numarul de dosare intocmite pentru evaluare in cadrul Comisiei de
Evaluare Persoane cu Handicap Adulte a crescut.
 478 anchete sociale pentru persoanele in dificultate care s-au adresat Serviciului de
Evaluare Complexa a Persoanelor Adulte cu Handicap ;
 349 contestatii depuse catre Comisia Superioara de Evaluare a Persoanelor cu Handicap
Adulte Bucuresti;
 Intocmirea programului individual de reabilitare si integrare sociala si a planului individual de
servicii al persoanei cu handicap pentru 3764 persoane adulte cu handicap, diverse tipuri si
grade;
 Intocmirea bazei de date pentru protocolul de colaborare incheiat intre Ministerul Muncii,
Familiei si Protectiei Sociale si Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a
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Vehiculelor cu scopul realizarii schimbului de informatii privind persoanele cu handicap ce
detin permis de conducere auto.
Analiza satisfactiei clientului in cadrul Serviciul de Evaluare Complexa a Persoanelor Adulte cu
Handicap in anul 2012
Chestionarul a fost aplicat pe un esantion de 682 persoane pe parcursul anului 2012.

3% 4%
foarte multumiti
multumiti
39%

54%

indecisi
nemultumiti

Privind calitatea serviciilor oferite, sunt:
 377 au fost foarte multumiti;
 277 au fost multumiti;
 20 au fost indecisi;
 31 au fost nemultumiti.
CENTRUL DE ZI PENTRU INTEGRAREA SOCIO-PROFESIONALA A PERSOANELOR ADULTE
CU HANDICAP
Centrul de zi pentru integrarea socio-profesionala a persoanelor adulte cu handicap are ca scop
(re)integrarea socio-profesionala a persoanelor adulte cu handicap.
In evidenta centrului se aflau la sfarsitul anului un numar de 173 persoane beneficiare, dintre care
63 au fost preluate de responsabilii de caz, avand dosar complet, pentru a beneficia de sprijin in
vederea integrarii socio-profesionale. Celorlalte 110 persoane li s-au inmanat actele necesare
completarii dosarului pentru a beneficia de servicii de integrare socio-profesionala.
Total beneficiari 2012
173

Informare
110

Integrare
63

Din cele 63 persoane preluate de responsabilii de caz in vederea integrarii socio-profesionale, 29
au fost tineri institutionalizati, restul de 34 de beneficiari au fost persoane cu hadicap provenite din
familii.
Total beneficiari integrare
2012
63

Institutionalizati

Neinstitutionalizati

29

34
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Din cei 29 tineri institutionalizati preluati in cursul anului 2012, 14 au fost angajati, dintre acestia 4
sunt tineri cu handicap;
Beneficiari
Angajati
Dosare in lucru
Beneficieri care au parasit sistemul
institutionalizati
inainte de solutionarea angajarii din
2012- preluati pt.
diferite motive
integrare
29
14 - 6 fete,
4
11
- 8 baieti
(18-26 ani)
Pentru persoanele aflate in evidenta biroului s-au oferit :
 39 sedinte de informare juridica;
 157 sedinte de informare in problematica de asistenta sociala ;
 138 sedinte de consiliere socio-profesionala;
 271 locuri de munca identificate;
 52 interviuri de angajare sustinute de beneficiari;
 236 monitorizari ale beneficiarilor angajati.
In anul 2012, in paralel cu activitatile desfasurate cu beneficiarii, s-a continuat campania de
informare si sensibilizare a agentilor economici din Galati pentru angajarea de catre acestia a
persoanelor defavorizate. In acest sens, s-au purtat discutii si s-au inmanat pliante, brosuri si au
fost distribuite un numar de 8 adrese informative catre agenti economici din Galati, potentiali
angajatori ai persoanelor cu dizabilitati. Aceste materiale au ca obiectiv informarea si sensibilizarea
agentilor economici fata de problematica incadrarii in munca a persoanelor defavorizate.
In perioada 19-23.03.2012, 2 reprezentante ale biroului au participat la cursul de instruire cu tema
“Mentor educational pentru persoanele cu dizabilitati”, organizat in cadrul proiectului “Dezvoltarea si
implementarea unui program-pilot integrat pentru cresterea accesului la invatamantul superior
pentru persoane cu dizabilitati”, beneficiar Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
In data de 27.04.2012, responsabilii de caz care se ocupa de integrarea socio-profesionala a
beneficiarilor i-au insotit pe acestia la Bursa Generala a Locurilor de Munca, organizata de AJOFM
Galati, unde au purtat discutii cu angajatorii prezenti la bursa si au inmanat CV-uri in vederea
selectarii lor pentru locurile de munca vacante.
In data de 26.06.2012, un reprezentant al centrului de zi a participat la intalnirea membrilor echipei
de implementare a proiectului EUPD (Educatie Universitara pentru Persoane cu Dizabilitati),
organizata de Universitatea ”Dunarea de Jos” Galati.
In data de 27 septembrie 2012, 3 reprezentante ale centrului i-au insotit pe 6 dintre beneficiarii de
la Centrul de Gazduire Temporara a Tinerilor la o intalnire organizata la sediul APH “Sporting Club”
Galati de catre Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare(PNUD) in cadrul proiectului “Modelul
Economiei Sociale in Romania”.
In data de 28 septembrie 2012, responsabilii de caz ai beneficiarilor centrului i-au insotit pe
acestia la “Bursa Locurilor de Munca pentru Absolventi”, actiune organizata de AJOFM Galati cu
scopul ocuparii unui loc de munca, in diverse domenii de activitate. S-a creat astfel, posibilitatea de
a se realiza o interactiune directa intre persoanele absolvente aflate in cautarea unui loc de munca
si angajatorilor care ofera locuri de munca vacante.
In septembrie 2012 s-a incheiat protocol de colaborare intre DGASPC Galati, prin Centrul de Zi
pentru Integrarea Socio-Profesionala a Persoanelor Adulte cu Handicap si AJOFM Galati avand ca
obiect colaborarea in scopul cresterii gradului de incluziune sociala a persoanelor cu handicap.
In data de 27 septembrie 2012, un reprezentant al centrului a participat la sedinta comisiei judetene
in domeniul incluziunii sociale.
In data de 14 noiembrie 2012, un reprezentant al centrului a participat la seminarul de informare cu
tema “Sprijin pentru revenirea pe piata muncii si integrarea in societate a persoanelor care au fost
private de libertate”, organizat in cadrul proiectului “Viata dupa gratii”, implementat de Administratia
Nationala a Penitenciarelor si cofinantat de Fondul Social European.
Evenimente in perioda raportata:
Obiective si grad de realizare in perioada raportata:
 Cresterea cu 5% a numarului de beneficiari ai centrului in anul 2012.
Propus: - 177 de persoane cu handicap beneficiare ale centrului.
Realizat: - 173 beneficiari/2012, mai putin cu 4 beneficiari-(realizat 98%);
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 Cresterea cu 5% a numarului de persoane beneficiare informate ;
Propus: - 33 de persoane cu handicap beneficiare de servicii de informare juridica
Realizat: - 32 persoane beneficiare de servicii de informare juridica, (realizat cu 96% mai mult);
33
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32,2

Realizat
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Realizat

 Informare in problematica de asistenta sociala
Propus: - 179 de persoane cu handicap beneficiare de servicii de informare in problematica de
asistenta sociala;
Realizat: -173 persoane cu handicap beneficiare de servicii de informare in problematica de
asistenta sociala, mai putin cu 6 persoane, fata de numarul propus (realizat 97%).
179
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 Indrumare beneficiari catre servicii de recuperare
Propus: - 49 persoane cu handicap indrumate catre servicii de recuperare.
Realizat: - 47 persoane cu handicap indrumate catre servicii de recuperare ( realizat 97%).
 Cresterea sanselor de adaptare a beneficiarilor in vederea (re)integrarii socio-profesionale.
Propus: - 136 de persoane cu handicap beneficiare de servicii de informare si consiliere socioprofesionala in anul 2012;
Realizat: - 133 persoane cu handicap, beneficiare de servicii de informare si consiliere socioprofesionala (realizat 98%).
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 Cresterea cu 5% a numarului de persoane defavorizate integrate socio-profesional
Propus:- 37 persoane adulte cu handicap, integrate socio-profesional
Realizat : -29 persoane integrate socio-profesional (realizat 80 %)
 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: - 30 intalniri ale personalului centrului 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 adulte cu handicap;
Realizat : -21 intalniri ale personalului BCIS cu angajatori, AJOFM, ONG-uri/trimestru, cu 9 intalnire
mai putin decat ce ne-am propus (realizat 70%).
 Cresterea gradului de instruire a personalului angajat in cadrul centrului in vederea acordarii
de servicii de calitate beneficiarilor.
Propus: - toti angajatii centrului au participat la sedinte trimestriale de instruire ;
Realizat: - toti angajatii centrului au participat la sedinte de instruire (100%) ;
 Imbunatatirea continua a serviciilor oferite beneficiarilor centrului.
Propus: - 32 beneficiari ai activitatilor de integrare socio-profesionala carora li s-a aplicat
chestionarul de masurare a gradului de satisfactie a beneficiarului ;
Realizat: - 32 beneficiari au completat chestionarul de masurare a gradului de satisfactie a
beneficiarului – realizat 100%.
CENTRUL DE PROTECTIE A VICTIMELOR TRAFICULUI DE PERSOANE ADULTE
Obiective:
 Imbunatatirea serviciilor de asistenta oferite victimelor traficului de persoane;
 Reducerea amplitudinii traficului de persoane prin intarirea capacitatii de autoprotectie a
tinerilor la amenintarile acestui fenomen.
In perioada raportata, au fost asistate 13 victime adulte a traficului de persoane si au fost
referite de Centrul Regional Galati al Agentiei Nationale Impotriva Traficului de Persoane. Asistarea
victimelor a fost efectuata conform Planului Individualizat de Protectie, acordand acestora gazduire,
consiliere psihologica si asistenta sociala in vederea reintegrarii..
De asemenea, au fost desfasurate activitati de prevenire a traficului de fiinte umane in cadrul
liceelor si scolilor din Municipiul Galati. La aceste activitati au participat 1760 elevi iar tema
prelucrata a fost prevenirea traficului de persoane in randul tinerilor. Totodata, au avut loc discutii
pe tema « Sclavia moderna exista ! », au fost impartite pliante cu titlul « Nu fi victima ! », aplicate
chestionare, pentru a se afla nivelul de cunostinte pe care il au tinerii in domeniul traficului de fiinte
umane, precum si perspective asupra viitorului si a modalitatilor de realizare a obiectivelor propuse.
Activitatile s-au desfasurat in colaborare cu Centrul Regional Galati al ANITP si cu sprijinul cadrelor
didactice, avand loc discutii interactive cu elevii privind fenomenul traficului de fiinte umane,
prezentandu-se problematica cu care se confrunta copiii in stabilirea unei relatii cu parintii lor pentru
a evita pericolul traficarii acestora.

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%;
 Cresterea gradului de instruire a personalului serviciului in vederea acordarii de servicii de
calitate – realizat 100%
In anul 2012, Serviciul de Relatii Publice si Prestatii Sociale Persoane cu Handicap a desfasurat
urmatoarele activitati:
 Informarea beneficiarilor asupra drepturilor si obligatiilor persoanelor cu handicap;
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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 transmite 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 2012, au intrat in evidenta serviciului 2187 persoane cu handicap, din care 210 copii si
1977 adulti.
La 31.12. 2012, se aflau in evidenta serviciului 12.495 persoane cu handicap (11264 adulti si 1231
minori) active, beneficiare ale Legii 448/2006 privind protectia si promovarea persoanelor cu
handicap republicata.
In aceeasi perioada, au fost eliberate beneficiarilor serviciului 3288 legitimatii pentru gratuitatea
transportului urban si 1192 legitimatii de persoana cu handicap. De asemenea, a fost preluata
documentatia necesara asigurarii gratuitatii rovinetei pentru 322 beneficiari. In acelasi timp,
personalul serviciului a completat sistemul informatic cu 6928 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 31.12.2012 pe tip si grad de handicap
Grad
Handicap

Fizic

Somatic

Auditiv

Vizual

Mental

Psihic

Asociat

HIV/
SIDA

Boli rare

Surdocecitate

Total

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

1117

228

0

945

433

220

472

211

0

0

3626

1672

1354

410

409

574

637

690

41

0

58

5856

747

398

25

162

151

79

181

0

0

1

1744

9

20

0

3

0

1

5

0

0

0

38

3545

2000

445

1520

1158

937

1348

252

0

59

11264

Situatia copiilor cu handicap la data de 31.12.2012 pe tip si grad de handcap
Grad
Handicap
Gr. I
(grav)
Gr. II
(accentuat
)
Gr. III
(mediu)
Gr. IV
(usor)
Total
general

Fizic

Somatic

Auditiv

Vizual

Mental

Psihic

Asociat

HIV/
SIDA

Boli rare

Surdocecitate

Total

226

87

3

27

221

196

3

15

0

0

778

37

72

1

15

31

63

2

4

0

0

225

36

68

29

21

28

42

2

0

0

2

228

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

299

227

33

64

280

301

7

19

0

2
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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 23 tineri adulti cu handicap, pentru
cresterea sanselor recuperarii si integrarii acestora in familie.
Tipuri de servicii acordate :
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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 23 de beneficiari.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.
In perioada raportata a fost asigurat un program cu activităţi specifice şi s-a lucrat cu 3 grupe de 45 beneficiari 3 ore zilnic/ grupă;
Tinerii au lucrat individual şi în echipă iar cu ajutorul instructorului au realizat tehnici de modelaj,
lipire, pictură, cusut manual. In cursul anului 2012 tinerii, beneficiari ai centrului au vizionat 11
spectacole la Teatrul Gulliver.
Tinerii au fost însoţiţi în plimbări şi vizite la:
 Biblioteca V.A.Urechea - 8 activitati in sala multimedia unde beneficiarii au fost stimulati si
incurajati sa faca alegeri in vizionarea unor filme alaturi de reprezentantii legali ai acestora
si personalul centrului;
 3 expozitii in foaierul Bibliotecii V.A.Urechea;
 Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii - 7 activităţi ;
 Muzeul de ArtaVizuala – 3 activitati.
SERVICIUL PROGRAME, MONITORIZARE, MASS-MEDIA SI AUDIT INTERN AL CALITATII
COMPARTIMENTUL PROGRAME, MONITORIZARE, MASS-MEDIA
Programe
Obiective pentru anul 2012
 Dezvoltarea sistemului de protectie a copilului si a sistemului de protectie a copiilor cu
dizabilitati.
Implementarea proiectului “Si ei trebuie sa aiba o sansa”.
Grad de realizare 100%.
 Dezvoltarea sistemului de protectie a familiei.
Implementarea proiectului „Femei pentru Femei”.
Grad de realizare 100%.
 Evaluarea nevoilor la nivelul serviciilor DGASPC in vederea identificarii de noi linii de
finantare.
Depunerea de proiecte in parteneriat in cadrul Programului de finanţare a proiectelor în cadrul
Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Axa Prioritara 6 “Promovarea
Incluziunii sociale”, Domeniul Major de Interventie “Imbunatatirea accesului si participarii grupurilor
vulnerabile pe piata muncii”, In cadrul Programului Operational Comun Romania-Ucraina-Republica
Moldova 2007-2013, In cadrul Programul Elvetiano-Roman-Fondul tematic pentru Dezvoltarea
Societatii Civile, În cadrul Programului DAPHNE III 2007-2013.
Grad de realizare 100%.
Proiecte in implementare
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Galati, Fundatia Romanian Angel
Appeal si Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale prin Directia Generala Protectia Copilului
au semnat acordul de parteneriat in cadrul proiectului „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
POSDRU in parteneriat cu Fundatia Romanian Angel Appeal (RAA) si Ministerul Muncii, Familiei si

28

Protectiei Sociale (MMFPS), prin Directia Generala Protectia Copilului (DGPC).Obiectivul general al
proiectului este creşterea şanselor de integrare socială şi ulterior de acces pe piaţa muncii, a
copiilor şi tinerilor afectaţi de tulburare de spectru autist (TSA), prin diagnosticarea precoce şi
facilitarea accesului la servicii şi programe de recuperare şi asistenţă specializată. Înfiinţarea şi
dotarea materială a unui centru de consiliere şi asistenţă a persoanelor cu TSA in cadrul DGASPC
Galati precum si formarea profesionala a personalului de specialitate. Au fost preluate
echipamentele de mobilier, materialele terapeutice si a fost dotat centrul. Incepand cu luna martie
2012 au fost acordate servicii terapeutice unui numar de 14 beneficiari.
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Galati, Fundatia Romanian Angel
Appeal si Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale prin Directia Generala Protectia Copilului
au semnat acordul de parteneriat in vederea facilitarii la nivel local a implementarii proiectului
„Femei pentru Femei - Program national de calificare si acreditare a femeilor in ocupatia de
babysitter”, din cadrul Axei Prioritare 6: „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de
Interventie 6.3: „Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii”, finantat in cadrul POSDRU.
Proiectul a demarat la 1 Octombrie 2010, va fi finalizat la 30 Septembrie 2013 si va fi implementat
la nivel national, atat in mediul urban cat si in cel rural. Acest proiect raspunde in primul rand
nevoilor de integrare pe piata muncii a femeilor somere sau inactive, absolvente ale invatamantului
minim obligatoriu sau cu sanse reduse de integrare pe piata muncii (somaj de lunga durata, varsta
de peste 40 de ani etc).
Proiectul se adreseaza in egala masura familiilor cu copii prescolari si in special mamelor, carora li
se ofera sprijin pentru reintegrarea in munca. In aceasta perioada s-a finalizat procedura de
depunere a dosarelor in vederea selectie unui numar de 32 de femei care vor participa la cursul de
formare in profesia de babysitter. La aceasta etapa s-au inscris un numar de 120 de femei cu
varsta cuprinsa intre 18 si 64 de ani , somere sau inactive pe piata muncii.
In parteneriat cu Biblioteca Judeteana „V.A. Urechea” Galati se deruleaza proiectului „Si ei
au copilarie”, care vizeaza integrarea copiilor defavorizati din Centrul de Plasament „Negru Voda”
prin oferirea unor oportunitati de socializare si dezvoltare personala. In acest sens vor fi dezvoltate
capacitatile de comunicare audio-vizuala a 20 de adolescenti din centru de plasament precum si
organizarea unor intalniri intre specialistii in diverse domenii si adolescenti in vederea transmiterii
unui set minim de cunostinte si abilitati; domeniile vizate ar fi: bunele maniere, traficul de persoane,
riscul consumului de etnobotanice.
Proiecte depuse in vederea evaluarii
In cadrul Programului Operational Comun Romania-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi a depus in parteneriat cu
Agenţia pentru Cooperare Transfrontalieră şi Integrare Europeană Cahul Republica Moldova,
Mişcarea publică „Credinţă, Speranţă, Dragoste” Odesa Ukraina şi Asociaţia pentru Protecţia
Drepturilor Omului şi Dezvoltarea Democraţiei Izmail Ukraina spre evaluare nota conceptuala a
proiectului “Traficul de persoane nu are frontiere”.
Obiectivul general al proiectului este promovarea cooperarii sociale durabile dintre institutiile
publice si organizatiile neguvernamentale din Romania-jud. Galati, Republica Moldova-Raionul
Cahul si Ukraina-Districtul Izmail Odesa printr-o abordare transfrontaliera in domeniul traficului de
persoane.
În cadrul Programului DAPHNE III (2007-2013) Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Galaţi a fost contactata in vedrea incheierii unui parteneriat de catre IAMInstitutul pentru Femei(Guvernul din Aragon-Spania) pentru initierea proiectului „InterchildProgram de intervenţie în familiile cu copii: fii şi fiice ale femeilor victime ale violenţei”. De
asemenea au fost cooptaţi ca şi parteneri în cadrul proiectului Universitatea din Zaragoza(Spania),
Universitatea Wolverhampton(Marea Britanie), Academia de Ştiinţe Umaniste şi Economice din
Lotz(Polonia), Direcţia Generală pentru Participare Cetăţenească-Guvernul din Aragon(Spania),
Federaţia aragoneză a municipiilor, judeţelor şi provinciilor(Spania), Agenţia pentru Servicii
Sociale(Letonia) şi Siguranţa Comunităţilor Torbay(Marea Britanie). Proiectul „Interchild-Program
de intervenţie în familiile cu copii: fii şi fiice ale femeilor victime ale violenţei” îşi propune o noua
abordare în ceea ce priveşte copiii ale căror mame au suferit acte de violenţă domestică, prin
intervenţii care să prevină consecinţele negative ale unui astfel de tip de violenţă asupra copiilor,
atât pentru prezent cât şi pentru viitor.
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-În cadrul Programului DAPHNE III (2007-2013), Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Galaţi a contactat in vederea incheierii unui parteneriat pentru initierea
proiectului „Opriţi! O noua abordare modernă asupra combaterii violenţei domestice” Fundaţia
„Familia” Galaţi, Global Commercium Development SRL Bucureşti, Asociaţia Victimelor Violenţei
Domestice(Spania), Asociaţia Femeilor(Spania), Municipalitatea din Fuenladada(Spania), FormarSe(Spania). Proiectul „Opriţi! O noua abordare moderna asupra combaterii violenţei domestice” îşi
propune să dezvolte o metodologie nouă de intervenţie şi un set de instrumente pentru a asigura o
implementare eficientă şi concretă a noului cadru legislativ privind violenţa în familie, în
conformitate cu principiile europene.
In cadrul Programului Elvetiano-Roman-Fondul tematic pentru Dezvoltarea Societatii Civile
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Galati si Asociatia “Pro Refugiu”
Bucuresti au incheiat un acord de parteneriat privind initierea proiectului “ Sansa si provocareImbunatatirea serviciilor de asistenta sociala oferite victimelor traficului de persoane”.
Obiectivul principal al proiectului este imbunatatirea calitatii serviciilor de asistenta sociala oferite
victimelor traficului de fiinte umane. Derularea proiectului este pe o durata de 2 ani. Sursa de
finantare este Programul Elvetiano-Roman-Fondul tematic pentru Dezvoltarea Societatii Civile.
In cadrul Programului Elvetiano-Roman-Fondul tematic pentru Dezvoltarea Societatii Civile
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Galati si Asociatia “Pro Refugiu”
Bucuresti au incheiat un acord de parteneriat privind initierea proiectului ”Cosmin si Stefan-O
sansa la un viitor egal”. Obiectivul principal al proiectului este integrarea copiilor cu autism in
colectivitatile copiilor tipici prin infiintarea unei gradinite ai caror beneficiari sa fie acestia. Derularea
proiectului este pe o durata de 2 ani. Sursa de finantare este Programul Elvetiano-Roman-Fondul
tematic pentru Dezvoltarea Societatii Civile.
- In cadrul Programului de finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap
pentru anul 2012 al MMFPS Asociatia Persoanelor cu Handicap „Sporting Club” Galati in
parteneriat cu Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Galati au incheiat un
acord de parteneriat privind initierea proiectului CRRED-Centrul de Recuperare, Reabilitare
Educare si Dezvoltare. Obiectivul principal al proiectului este dezvoltarea serviciilor sociale de tip
centre de zi, centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu.
In cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Axa Prioritara 6
“Promovarea Incluziunii sociale”, Domeniul Major de Interventie “Imbunatatirea accesului si
participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii” au fost initiate doua proiecte in parteneriat dupa
cum urmeaza:
 „ACCEPTA-MA! - Acces pe piata muncii | Competente Profesionale | Competente
sociale | Egalitate de sanse | Profesionalism | Training | Atitudine” parteneriat
DGASPC Galati si Centro de Estudios Infer S.L-Spania
Obiectivul general al proiectului consta in profesionalizarea (formarea si informarea) personalului
de specialitate din domeniul serviciilor sociale si dezvoltarea competentelor si abilitatilor sociale si
profesionale ale persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile prin intermediul unor servicii
integrate de consiliere si formare, in vederea facilitarii accesului acestora pe piata muncii si implicit
sporirea sanselor de incluziune sociala a acestora.
Acest obiectiv general se va indeplini prin intermediul a 6 programe de calificare, 3 cursuri de
perfectionare/specializare, 720 de ore de consiliere si orientare profesionala, 2 sesiuni
transnationale de instruire, 1 schimb de experiente si bune practici, precum si crearea unei retele
de sprijin si auto-sprijin, dedicate unui grup de 219 persoane din Judetul Galati, Regiunea Sud-Est.
Acest proiect se justifică prin necesităţile în domeniul incluziunii sociale si a serviciilor sociale
identificate in zona vizata in randul grupului tinta si se va derula pe o perioada de 16 luni.
 „Dezvoltarea personală şi profesională a persoanelor aflate în dificultate pentru
îmbunătăţirea accesului pe piaţa muncii” parteneriat DGASPC Galati, Colegiul Economic
„Virgil Madgearu”, Fundaţia „FAMILIA” Galaţi
Obiectivul general al proiectului este: Identificarea si monitorizarea grupurilor vulnerabile expuse
riscului de excluziune sociala (in special a populatiei rrome, persoanelor cu dizabilitati si tinerilor
peste 18 ani care au parasit sistemul de stat de protectie a copilului) si facilitarea accesului
acestora la servicii de consiliere psihologica si sociala, orientare si formare profesionala continua,
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pentru a le actualiza sau a le oferi o calificare profesionala, in vederea cresterii sanselor proprii de
integrare socio-profesionala pe piata fortei de munca.
Astfel, prin transpunerea in practica a obiectivului general va fi indeplinit prin: Infiintarea cabinetului
de consiliere profesionala pentru motivarea persoanelor din grupurile vulnerabile; Infiintarea
Centrului de Incluziune Sociala pentru a furniza servicii integrate de sprijin; Dezvoltarea aptitudinilor
si calificarilor de baza la persoanele aflate in dificultate prin furnizarea a 3 programe de formare
profesionala; Cresterea nivelului de calificare, competentele profesionale si dezvoltarea personala
prin furnizarea a 3 programe de formare profesionala pentru personalul angajat; Sprijinirea si
stimularea integrarii socio-profesionale pe piata fortei de munca prin autorizare PFA;
Proiectul propus se va derula pe o perioada de 18 luni si raspunde necesitatii implementarii
politicilor de ocupare si a strategiilor sociale la nivel regiunii de Sud-Est, menite sa faciliteze
accesul la ocupare pentru persoanele care apartin grupurilor vulnerabile in scopul integrarii sau
reintegrarii acestora pe piata muncii si evitarea excluziunii sociale, marginalizarii, discriminarii si
riscului de saracie.
In aceasta perioada reprezentantii serviciului au participat la „Ziua cooperarii Europene”
eveniment organizat de Secretariatul Tehnic Comun impreuna cu Autoritatea de Management
Programului Operational Comun Romania-Ucraina-Moldova 2007-2013 din cadrul Ministerului
Dezvoltarii Regionale si Turismului din Romanaia. Evenimentul a fost dedicat promovarii
programelor de cooperare finantate de Uniunea Europeana.
De asemenea s-a participat la Campania regionala “POSDRU-Principalul instrument pentru
formare, ocupare si incluziune sociala din Romania” organizata de AMPOSDRU in regiunea de
Sud-Est.
Tot in cadrul compartimentului, este desemnata o persoana responsabila cu solutionarea petitiilor
adresate institutiei. Astfel, in anul 2012 au fost :
 Numărul total de petiţii adresate instituţiei – 536
 Numărul de petiţii solutionate, a căror soluţionare ţine de competenţa instituţiei – 524;
 Numărul de petiţii redirijate spre soluţionare 4;
 Numarul de petiţii anonime - 8 ;
Principalele probleme sesizate:
Din cele 536 petiţii remarcăm urmatoarele : 324 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), 119 contestatii referitoare la gradul de persoana cu handicap, 41
sesizari referitoare la drepturile banesti ale unor persoane adulte cu handicap, 2 solicitari privind
eliberarrea unor documente, 3 solicitari privind consiliere juridica, 3 sesizari privind hidroizolatia
casei de tip familial “Andrei”, 10 solicitari privind adoptia unui copil, 2 solicitari privind sporurile
salariale pentru salariatii DGASPC Galati, 1 solicitare de efectuare voluntariat in cadrul unui centru
de plasament, 1 sesizare privind faptul ca un salariat DGASPC a cerut bani unei persoane pentru
a-i elibera certificatul de incadrare in grad de handicap si 18 solicitari de angajare la DGASPC
Galati.
Propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii de soluţionare a petiţiilor
Serviciile către care sunt dirijate petiţiile să analizeze şi să soluţioneze aspectele sesizate cu
prioritate, astfel încât să nu se ajungă în situaţia de a expedia răspunsul către petent în ultima zi din
cele 30 prevăzute de lege.
Monitorizare
In ceea ce priveste activitatea de monitorizare, in perioada raportata au fost desfasurate
urmatoarele activitati :

A fost intocmita si transmisa catre Directia 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 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%;
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A fost intocmita si transmisa catre Directia 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 centralizata situatia standardelor de cost a Serviciilor Publice de Asistenta Sociala
din jud. Galati cat si a serviciilor din cadrul DGASPC Galati;
A fost intocmit si transmis catre Consiliul Judetului Galati, raportul lunar si raportul anual
privind activitatea DGASPC Galati - realizat 100%;
A fost intocmit raportul de activitate trimestrial si anual al DGASPC Galati si inaintat catre
conducerea institutiei - realizat 100%;
A fost intocmita si transmisa catre Directia Protectia Copilului, lunar, situatia copiilor fugiti
din sistemul de protectie al DGASPC Galati - realizat 100%;
A fost intocmita si transmisa catre Directia 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 intocmit si transmis raportul anual de informare a Institutiei Prefectului, privind sinteza
activitatilor desfasutate in cadrul D.G.A.S.P.C Galati

Mass-media
Obiectivul general al activitatii de relatii cu mass-media il constituie asigurarea informarii publice cu
privire la activitatea specifica, drepturile copilului si ale persoanei adulte, transparenta si eficienta in
comunicarea externa a DGASPC Galati.
Activitati derulate in anul 2012:
 prezentarea constanta, in timp util si la fiecare solicitare a mass-mediei locale sau nationale a
punctului de vedere al DGASPC Galati cu privire la cazurile sociale, de abuz asupra copiilor, de
violenta domestica, etc., cazuri ce au fost supuse atentiei publice in acest an.
 au fost intocmite statistici si analize privind evolutia datelor cumulate la nivelul DGASPC Galati,
cu scopul final de a fi facute publice prin interventiile reprezentantilor DGASPC pe diferite
subiecte.
 au fost facute demersuri pentru postarea pe site-ul institutiei-rubrica “Noutati” - a diferitelor
materiale de interes atat pentru colegi cat si pentru cei din exterior, devenind astfel un mod facil
de comunicare.
 au fost intocmite si supuse aprobarii documentele necesare desfasurarii activitatii in mod coerent
si planificat: Strategia DGASPC 2012-2014 privind comunicarea externa, Calendarul activitatilor
organizate la nivelul institutiei.
 Sintetizand numarul aparitiilor publice in cursul anului 2012 au fost aprox. 100 de aparitii in presa
scrisa locala si nationala, aparitii televizate, interventii punctuale in cadrul programelor de stiri sau
interviuri specializate pe tematici distincte.
Procentual numarul aparitiilor:

17%
aparitii neutre
aparitii pozitive
24%



59%

aparitii negative

1 iunie 2012- “Amprenta copilariei” a fost actiunea care a adus in atentia publicului din
Galati ziua internationala a copiilor, iar pentru cei 200 de copii invitati special din centrele de
plasament sau din casele de tip familial actiunea a reprezentat o petrecere si o sarbatoare
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de neuitat. Muzica, dans, concursuri, piese de teatru, regie si actorie, concurs de origami,
prietenie si premii, voluntari prezenti printre copiii sunt doar cateva din elementele care pot
descrie ziua de 1 iunie asa cum a fost ea sarbatorita la DGASCP Galati.
Deschiderea catre public, cunoasterea de catre comunitate, schimbarea perceptiilor si a atitudinii
fiecaruia dintre noi fata de copiii din sistem a fost unul din obiectivele urmarite in toate demersurile
publice ale DGASPC.
Dintre subiectele abordate public in anul 2012 mentionam:
- interventia specifica DGASPC in cazuri de abuz asupra copiilor - situatiile prezentate public;
- violenta domestica- efecte si servicii oferite;
- fenomenul copiii strazii – nu incurajam copiii sa stea in strada;
- actiuni publice dedicate zilelor de 1-8 martie – martisoare , expozitii hand-made, activitati
dedicate specifice zilei internationale a copilului;
- actiuni de mediatizare a problemelor personelor varstnice;
- expunerea lucrarilor realizate de benefizarii sistemului de asistenta sociala – copii rezidenti in
centrele de plasament, copii sau tineri cu handicap;
- drepturi /indemnizatii acordate persoanelor cu handicap, alocatiile de hrana pentru copiii
institutionalizati;
- donatii, vizite, cadouri primite de copiii din centrele de plasament, incurajarea deschiderii spre
comunitate, incurajarea voluntariatului;
- promovarea unui talent special – expozitiile personala de origami;
- situatia copilului cu handicap - servicii acordate;
- adoptia – conditii, efecte, procedura;
- asistenta maternala - beneficii, conditii, legislatie;
- abandonul copilului– prezentare interventie specifica DGASPC Galati;
- implicarea in activitatile publice organizate la nivelul judetului Galati;
- intalniri/partenriate/colaborari cu ONG-uri , asociatii, reprezentanti ai societatii civile cu diferite
activitati comune: prevenire traficului de fiinte umane, prevenirea consumului de droguri,
prevenire abandon, prevenirea violentei domestice;
- campanii stradale de informare asupra violentei domestice sau problematicii persoanelor cu
handicap adulte;
- interventia specifica, cadrul legal dar si atributiile DGASPC in domenii de interes public cum ar fi
situatia copiilor ai caror parinti se afla in procedura de divort, , tineri care parasesc sistemul de
protectie si dificultatile de reinsertie socio- profesionala, drepturi acordate persoanelor cu
handicap;
- prezentare proiectelor in derulare dar si a celor de viitor ale DGASPC: ex. reabilitarea centrelor de
plasament, caselor de tip familial;
- transparenta in modul de achizitionare a produselor sau serviciilor oferite copiilor din sistem.
COMPARTIMENT AUDIT AL CALITATII
Obiective:
 Mentenanţa sistemului de management al calităţii în cadrul DGASPC Galaţi –realizat100%;
 Instruirea salariaţilor DGASPC Galaţi, în procent de 90%, în vederea mentinerii si
îmbunătăţirii sistemului de management al calităţii –realizat100%;
 Menţinerea şi revizuirea proceselor şi procedurilor necesare functionarii si îmbunătăţirii
Sistemului de Management al Calităţii –realizat100%;
 Efectuarea auditurilor interne, întocmirea rapoartelor de audit şi comunicarea către
management cu privire la funcţionarea SMC şi a posibilităţilor de îmbunătăţire –realizat100%;
 Organizarea reuniunilor semestriale de analiza SMC si intocmirea rapoartelor care contin
rezultatele analizei –realizat100%;
 Gestionarea Sistemului de Control Managerial in conform cu Standardele de Control Intern
 Evaluarea controlului intern –realizat100%;
 Veficarea modului cum se respecta fluxul tehnologic conform.Sistemului de managenent al
sigurantei alimentului –realizat100%;
In anul au fost auditate, conform Programului de audit intern, 48 structuri. In cadrul auditurilor
interne efectuate s-a urmarit modul in care sunt masurate, monitorizate, analizate si raportate
performantele referitoare la obiectivele stabilite.
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Activitati desfasurate in perioada raportata :
Au fost revizuite procedurile operationale ale sistemului de management al calitatii, fiind elaborata
Editia II, revizia 0 a acestora si au fost distribuite tuturor structurilor functionale ale D.G.A.S.P.C.
Galati.
In perioada raportata, s-a desfasurat auditul de supraveghere 2 conform standardului international
ISO 9001:2008. Auditorii interni din cadrul Compartimentului audit intern al calitatii au insotit si au
oferit sprijin echipei de auditori din partea TUV RHEINLAND ROMANIA pe parcursul sesiunilor de
audit.
Avand in vedere implementarea sistemului de siguranta a alimentelor bazat pe principiile HACCP
(Hazard Analysis and critical control points), in cursul anului 2012 au fost finalizate si distribuite
catre serviciile sociale de tip rezidential (centre de plasament si case de tip familial) Planul HACCP,
Fisele de produs (descrierile produselor – retete alimentare) si diagramele de flux. Au fost efectuate
vizite in cadrul serviciilor sociale de tip rezidential pentru a se verifica modul in care a fost
implementat sistemul HACCP, existenta procedurilor operationale HACCP si instruirea personalului
pentru aplicarea acestor proceduri.
1. SMC :
 s-au facut instruiri cu angajatii privitor la mentinerea sistemului de management al calitatii si
imbunatatirea acestuia ;
 au fost revizuite instructiunile de lucru ale sistemului de management al calitatii ;
 s-a evaluat planificarea si eficacitatea implementarii sistemului de management al calitatii.
 au fost verificate 4 servicii, din zona economico-administrativa.
2.Control intern
 au fost realizate instruiri cu serviciile din cadrul aparatului propriu, in ceea ce priveste
aplicarea Standardului 4 – Functii sensibile din Ordinul nr.946/2005 ;
 au fost revizuite proceduri operationale ;
 a fost verificata documentatia in unitatile rezidentiale.
 au fost audiati comportamentului de specialitate al CJG, privind stadiul de implementare al
controlului intern/ managerial ;
 a fost verificata documentatia in unitatile rezidentiale.
DIRECTIA ECONOMICA SI ADMINISTRATIVA



Referitor la activitatea serviciului financiar –contabilitate si analiza economica

Bugetul iniţial al institutiei aprobat conform H.C.J. nr. 750/30.01.2012 în sumă de 71.417 mii lei a
fost detaliat pe subcapitole, titluri de cheltuieli, articole şi alineate.
În urma rectificării prin H.C.J. nr. 110/25.09.2012, bugetul initial a fost majorat cu 260 mii lei pentru
trimestrul III şi 7.874 mii lei pentru trimestrul IV.
Prin H.C.J. nr. 225/17.12.2012, , ca urmare a rectificarii bugetare, bugetul instituiei a fost diminuat
cu 1.716 mii lei şi rezultând un buget final de 77.835 mii lei.
Astfel, pentru anul 2012 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 serviciul 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 2012 în sumă de 72.663 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 2011 (executia pe anul 2011 a fost de 63.037 mii lei) se poate afirma că la data
de 31.12.2012(executia pe anul 2012 a fost de 72.663 mii lei) se înregistrează o diminuare a
plăţilor din bugetul alocat pentru anul 2012, în procent de 15,27 %, astfel:
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- mii leiDenumire indicator

Executie bugetara
pe anul 2011

Asistenţă socială în caz de boli şi
invalidităţi
Titlul I Cheltuieli de personal
Titlul II Bunuri şi servicii
Titlul VIII Asistenţă Socială
Asistenţă socială pentru familie şi
copii
Titlul I Cheltuieli de personal
Titlul II Bunuri şi servicii
Titlul VIII Asistenţă Socială
Titlul X Cheltuieli de capital
Titlul XVII Plăţi efectuate în anii
precedenţi şi recuperate în anul
curent
TOTAL CHELTUIELI

68.02.05

34.542

Executie
bugetara
pe anul 2012
42.930

10
20
57
68.02.06

1.900
718
31.924
28.495

2.600
1.079
39.251
29.733

10
20
57
70

19.537
8.034
596
376
-48

19.594
8.357
600
1.243
-61

63.037

72.663

85

Executie bugetara comparativa anul 2011 - anul 2012, cheltuieli privind
asistenta sociala pentru persoane cu handicap, cap. 68.02.05

40.000
35.000
30.000
25.000
Cheltuieli de personal

20.000

Bunuri si servicii
Asistenţă Socială

15.000
10.000
5.000
0
2011

2012
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Execuţie bugetară comparativă anul 2011 - anul 2012, cheltuieli privind
asistenţa socială pentru familie şi copii, cap. 68.02.06
20.000

Cheltuieli de personal

18.000
16.000

Bunuri si servicii

14.000
12.000
10.000

Asistenta sociala

8.000
6.000

Cheltuieli de capital

4.000
2.000
0
-2.000
2011

2012

Plati efectuate in anii
precedenti si recuperate in
anul curent

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 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
cheltuielilor 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.
Se va întocmi bilanţul, execuţia bugetară şi anexele aferente trim. IV 2012, făcându-se o analiză a
soldurilor ce reprezintă datoriile şi creanţele, stocurile, etc.
Lunar s-au efectuat 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 solvabile, 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.
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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

Pe parcursul anului 2012, salariaţii 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 referatelor cu modificările salariale primite de la Serviciul Resurse Umane,
pontajelor, cererilor de concediu de odihnă, concediu fără plată, certificatelor de concediu medical obiectiv realizat 100%.
Astfel, s-a efectuat calculul drepturilor salariale pentru:
 salariaţi Asistenţă Socială pentru Familie şi Copii, în număr mediu de :
An 2012
Contractuali
817
Funcţionari publici
161
TOTAL
978
din care:
- un număr mediu de 401 asistenţi maternali, după cum urmează:
-amp cu un copil sănătos
-amp cu 2 copii sănătoşi
-amp cu 3 copii sănătoşi
-amp cu un copil cu handicap
-amp cu 2 copii cu handicap
-amp cu un copil sănătos şi unul cu handicap
TOTAL


salariaţi DAPA, în număr mediu de :
An 2012
Contractuali
125



Cheltuielile de personal au fost:
Buget
Asistenţă Socială pentru Familie şi copii
DAPA
TOTAL

An 2012
51
243
10
60
8
29
401

Suma an 2012
19.918.647
2.499.328
22.417.975

În cursul anului 2012, au fost prezentate spre calcul, un număr de 588 certificate de concediu
medical. Astfel:
Nr
certificate
de
concediu
medical

An 2012

588

Nr zile de
concediu medical
suportate de
unitate
As
sociala
899

DAPA
156

Nr zile de
concediu
medical
suportate de la
Bugetul Asig.
Sociale
As
DAPA
sociala
3.327
393
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Valoare concedii
medicale
suportate de
unitate

Valoare concedii
medicale
suportate de la
Bugetul Asig.
Sociale

As
DAPA
sociala
47.695 8.428

As
sociala
172.845

DAPA
20.287
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50
40
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medicale
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S-au calculat, în cursul anului 2012, concedii de odihnă, astfel:
Asistenta sociala – valoare: 1.751.334 lei
DAPA
– valoare: 177.034 lei
În fiecare lună, conform pontajelor primite pentru Comisia de expertiză a persoanelor cu handicap,
au fost determinate indemnizaţiile la care au dreptul membrii comisiei – obiectiv realizat 100%.
S-au transmis, către comisia de control al concediilor medicale, fişierele electronice cu salariaţii
care au beneficiat de concediu medical în această perioadă – realizat 100%.
S-a purtat corespondenţă, telefonic sau în scris, cu executorii bancari, executorii judecătoreşti,
DGFP Galaţi precum şi cu salariaţii care erau citaţi în adresele de înfiinţare a popririi, pentru
informare asupra măsurii ce urma să se aplice – obiectiv realizat 100%.
S-au întocmit fişele fiscale ale anului 2011 şi a depus Borderoul fişelor fiscale la Administraţeia
Financiară, până în data de 28 februarie 2012 şi s-a distribuit câte un exemplar al fişei fiscale
individuale către toţi cei cărora li s-au întocmit fişele fiscale. – obiectiv realizat 100%.
Către Casa de Sănătate Galaţi, s-a întocmit şi depus solicitarea de restituire a sumelor aferente
concediilor medicale suportate din FNUASS şi care depăşesc valoarea contribuţiei la FNUASS,
pentru lunile noiembrie 2011-august 2012 şi concediile medicale aferente însoţite de toate actele
necesare restituirii sumei respective – realizat 100%
S-au depus declaraţiile 112 pentru perioada decembrie 2011 - noiembrie 2012 la DGFP Galati. –
obiectiv 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. – obiectiv 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 –obiectiv
realizat 100% .
S-au întocmit situaţiile solicitate de către Biroul Juridic şi Contencios, pentru dosarele din instanţă
care prevedeau drepturi de natură salarială.
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.
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
contribuţiilor sociale. – obiectiv realizat 100%.
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Referitor la activitatea Centrului de coordonare activitati, administrativ, reparatii curente,
tehnic 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 – realizat 100%;
Activitati desfasurate in anul 2012, 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;
 deplasarea la S.C.Transurb S.A. in vederea ridicarii abonamentelor pentru transportul in
comun;
 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 biroului patrimoniu
În anului 2012, 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:
 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% ;
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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%.

Compartiment IT :
Obiective:
 Intretinerea retelei de calculatoare din cadrul DGASPC – realizat 100%;
 Salvarea datelor si realizarea securitatii informatiilor– realizat 100%;
 Intretinerea si actualizarea pagina WEB– realizat 100%;
 Intrarea in legalitate privind licentele programelor folosite– realizat 100%;
 Realizarea caietelor de sarcini necesare achizitiilor in tehnica de calcul– realizat 100%;
 Intretinerea si actualizarea programe din cadrul DGASPC– realizat 100%.
Activitati desfasurate in cursul anului 2012, in cadrul Compartimentului IT:
 Salvarea datelor si repunerea sistemelor de operare la sistemele de calcul din cadrul
D.G.A.S.P.C.;
 Verificarea si devirusarea sistemelor de calcul din cadrul D.G.A.S.P.C.;
 Verificarea retelei interne din cadrul D.G.A.S.P.C.;
 Instalarea imprimantelor in retea;
 Verificarea componentelor si stabilirea defectelor sistemelor de calcul ;
 Verificarea si setarea ROUTER internet;
 Salvare date contabilitate;
 Actualizarea programului de evidenta persoanelor cu handicap si salvarea datelor;
 Realizarea si trimiterea fisierelor cu plata asistentilor maternal profesionisti precum si a
persoanelor cu handicap la Trezorerie, C.J.P.;
 Actualizarea paginei WEB;
 Intretinerea serverului internet;
 Realizarea caietului de sarcini pentru achizitia serviciului INTERNET, VPN precum si
pentru achizitia serviciului de reparatii si intretinere tehnica de calcul;
 Intocmirea documentatiei necesare urmaririi contractului de reparatii si intretinere
tehnica de calcul;
 Receptionarea si reinstalarea licentelor programelor folosite in cadrul DGASPC;
 Realizarea amenajarii biroului AM.

Referitor al activitatea biroului achizitii publice si urmarire contracte
Pe parcursul anului 2012, 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.
Biroul achizitii publice si Urmarire Contracte este biroul de specialitate din cadrul aparatului propriu
al D.G.A.S.P.C Galati prin care se fundamenteaza si se realizeaza atribuirea contractelor de
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de
servicii si are calitate de autoritate contractanta.
Obiectivele generale stabilite pentru anul 2012 au fost:
 Atribuirea acordurilor- cadru/ contracte subsecvente de achizitie in conformitate cu legislatia
in vigoare;
 Urmarirea derularii acordurilor cadru/ contractelor.
Obiective specifice:
 asigurarea achizitiei de produse si prestarii de servicii de calitate;
 coordonarea eficienta a activitatilor de achizitie.
 gestionarea problemelor aparute legate de produsele contractate sau serviciile prestate;
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informarea si instruirea permanenta a personalului propriu in vederea respectarii
standardelor de integritate si etica profesionala.
 indeplinirea tuturor atributiilor legale tinand cont de valorile comune impartasite, in scopul
imbunatatirii permanente a satisfactiei beneficiarilor nostri;
 oferirea de servicii de calitate, la termenele stabilite, astfel incat sa venim in permanenta in
intampinarea asteptarilor si nevoilor acestora;
 mentinerea unei echipe profesionista, unita, integra, moderna si deschisa, capabila sa faca
fata oricaror provocari, prin asigurarea tuturor resurselor necesare ca aceasta sa
functioneze intr-un mediu de lucru modern
 promovarea comunicarea interna eficienta permanenta, fundamentand deciziile pe dovezi
obiective si asigurand consultarea tuturor factorilor implicati in procesul decizional;
 asigurarea functionarii sistemului de management, inclusiv a celui de management al
calitatii prin mediatizarea misiunii, viziunii, valorilor proprii, a obiectivelor calitatii.
Atributiile principale, specificate la art. 3, alin (1) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru
aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie
publică din 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, pe care salariatii din cadrul biroului le-au îndeplinit în cursul anului 2012, 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;
 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, atat în SEAP precum si atribuirea contractelor de achizitie publica prin procedura
de licitatie electronica. În acest fel, s-a asigurat participarea unui numar mare de operatori
economici la procedurile de atribuire a contractelor.
Contractele incheiate in anul 2012 au avut la 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, lucrari si servicii , precum
si de gradul de prioritate al acestor necesitati.
Produsele si serviciile care au facut obiectul contractelor de furnizare produse sau servicii au fost
puse in corespondenta cu sistemul de grupare si de codificare utilizat in clasificarea produselor si
serviciilor asociate activitatilor.
In anul 2012 au fost inchiate un numar total de 117 contracte privind furnizare produse/ servicii/
lucrari, situatia acestora prezentandu-se astfel:
- 75 contracte/ pentru achizitii produse;
- 42 contracte / pentru servicii;
- 3 contracte lucrari reabiliatare,modernizare, reparatii.
Analizand situatia realizarii contractelor planificate pe anul 2012 raportate la planul anual al
achizitiilor publice si comparativ cu anul 2011 situatia se prezinta astfel:


INDICATORI PERFORMANTA REALIZARE OBIECTIVE

Nr contracte/an

ANUL 2012

ANUL 2011

Planificate - PAAP

125

91

Realizate

117

87
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PLANIFICATE

2011

REALIZATE

In anul 2012 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/ servicii conform cu cerintele, in baza unor criterii stabilite de comun acord cu beneficiarii directi.
Verificarea si analiza aplicata furnizorilor respectiv produsului/ serviciului achizitionat are in vedere
efectul asupra realizarii unor specificatii referitoare produse/ servicii ulterioare, printr-o abordare
cantitativ – calitativa, in scopul imbunatatirii acestora.
La nivelul biroului sunt mentinute si analizate periodic inregistrari ale performantei si ale evaluarii
furnizorilor, date centralizate in urmatoarele grafice, conform celor doua criterii de evaluare:
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Calitatea produselor/ serviciilor
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Evaluarea a fost realizata in baza unui nr. total de 636 chestionare.
In urma analizei s-a constatat ca utilizatorii directi s-au declarat satisfacuti de calitatea
produselor livrate/ serviciilor , un procent de 81,21 % primind calificativul “F. Bine”, 16.32%
calificativul “Bine” , 0,95 % “Satisfacuti” si 1,53% “Nesatisfacuti”.
 Pentru firmele care au obtinut calificativul “Satisfacut si “Nesatisfacut” au fost aplicate
actiuni corective dupa cum urmeaza:
1. Notificare catre firma S.C. Miralex S.R.L. Bacau, privind dificultatile in respectarea
graficului de livrare si calitatea inferioara a produselor livrate;
2. Notificare catre firma S.C. Eurosmart Line S.R.L. Galati, privind calitatea inferioara a
produselor livrate nerespectarea in totalitate graficului de livrare si a comenzilor emise de catre
subunitatile DGASPC Galati;
3. Notificare catre firma S.C. RotwGuard Security S.R.L. privind nerespectarea
cerintelor din caietul de sarcini;
4. Notificare catre firma S.C. Decas S.R.L., privind caracteristicile (gramaje) produselor
livrate.
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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.
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 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.
SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE SI FORMARE PROFESIONALA
Compartimentul
Resurse Umane, Organizare si Formare Profesionala si-a indeplinit
obiectivele propuse in anul raportat, desfasurand urmatoarele activitati:
 completarea in programul online Registrul de Evidenta al salariatilor difuzat de ITM Galati –
realizat 100%;
 tinerea evidentei cursurilor absolvite de salariati – realizat 100%;
 intocmirea dosarelor de pensionare pentru persoanele care indeplinesc conditiile si
depunerea acestora la Casa de Pensii Galati – realizat 100%;
 completarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici – realizat 100%;
 completarea inregistrarilor in aplicatia informatica CMTIS, modulul personal - 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%.
In cadrul DGASPC Galati exista 1496 posturi aprobate de autoritatea coordonatoare, din care 178 funcţionari publici si 1318 personal contractual.
Din totalul de 1496 posturi aprobate doar 1113 posturi sunt ocupate(170 funcţionari publici , 943
personal contractual) iar 383 posturi sunt vacante .
In anul 2012 au fost inregistrate 5 sesizari disciplinare ale personalului angajat pe functie publica si
18 sesizari disciplinare ale personalului contactual.
 5 sesizari personal functie publica : in urma cercetarilor disciplinare au fost luate
urmatoarele masuri :
-1 sesizare a fost solutionata cu mustrarea functionarului public ;
-1 sesizare a fost solutionata cu destituirea functionarului public ;
- 3 sesizari au fost clasate.
 18 sesizari disciplinare personal contractual: in urma cercetarilor disciplinare au fost luate
urmatoarele masuri :
- 8 sesizari au fost solutionate cu diminuare salariala cu 10%;
- 6 sesizari au fost solutionate cu avertisment ;
- 2 sesizari au fost solutionate cu desfacerea contractului de munca ;
- 2 sesizari sunt in curs de solutionare .
De asemenea, in perioada raportata 288 salariaţi au participat la programe de formare profesională
din care: – 274 – in domeniul asistentei sociale;
- 14 – in domeniul administratiei publice.
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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 obictivelor stabilite prin “Planul de monitorizare a activitatilor S.S.M. si S.U.
pentru anul 2012.
























In domeniul Securitate si Sanatate in Munca:
Organizarea , coordonarea si controlul aplicarii masurilor in domeniul securitatii si sanatatii
in munca – realizat 100%
Intocmirea documentatiei necesare si obtinerea autorizatiei de functionare din punct de
vedere al sanatatii si securitatii muncii - realizat 100 %;
Centralizarea necesarelor de echipament de protectie pe categorii profesionale si structuri
functionale din cadrul DGASPC , in vederea achizitionarii - realizat 100 %;
Verificarea utilizarii in mod corespunzator a echipamentelor de munca si a echipamentelor
de protectie individuale , conform legislatiei - realizat 100 %;
Verificarea respectarii efectuarii instructajelor SSM de catre persoana desemnata din
cadrul structurilor functionale ale D.G.A.S.P.C. Galati realizat 100%;
Verificarea prin teste a cunostintelor dobandite de salariatii D.G.A.S.P.C. Galati in
domeniul S.S.M. - realizat 100%;
Verificarea efectuarii analizelor medicale ale salariatilor la termenele stabilite - realizat
100% ;
Intocmirea graficului si tematicii de instruire in domeniul S.S.M. pentru anul 2013. realizat 100% ;
Intocmirea evaluarilor de risc pentru sanatatea si securitatea lucratorilor si a planului de
prevenire si protectie. - realizat 100% ;
Realizarea si avizarea planului de interventie pentru ”Adapost de zi si de noapte pentru
copiii strazii” - realizat 100 %;
Stabilirea duratei normale de utilizare a echipamentului de protectie pe categorii
profesionale si structuri functionale din cadrul D.G.A.S.P.C., in vederea aprobarii in
comitetul de sanatate si securitate in munca. - realizat 100%.
In domeniul Situatiilor de Urgenta:
Verificarea modului in care sunt intretinute mijloacele de aparare impotriva incendiilor(
stingatoare, hidranti, pichete P.S.I.) - realizat 100%;
Verificarea sistemelor de alarmare si a celor de iluminat de siguranta - realizat 100 %;
Verificarea efectuarii instructajelor in domeniul S.U. de catre persoana desemnata din
cadrul structurilor functionale ale D.G.A.S.P.C. Galati- realizat 100%;
Verificarea prin teste a cunostintelor dobandite de salariatii DGASPC Galati in domeniul
S.U. - realizat 100%;
Monitorizarea derularii etapei a II –a de incarcare a stingatoarelor din dotare – realizat
100%;
Ridicarea bunurilor in vederea casarii din cadrul structurilor functionale ale DGASPC Galati
- realizat 100%;
Organizarea si efectuarea de exercitii de evacuare cu salariatii din structurile functionale
ale D.G.A.S.P.C. Galati - realizat 100%;
Intocmirea graficului si tematicii de instruire in domeniul S.U. pentru anul 2012. - realizat
100%;
Testarea cunostintelor dobandite de salariatii D.G.A.S.P.C. Galati in domeniul S.U. realizat 100%;
Intocmirea documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu pentru
„Adapost de zi si de noapte pentru copiii strazii” - realizat 100 %
Intocmirea si avizarea planului de interventie pentru „Adapost de zi si de noapte pentru
copiii strazii” - realizat 100 %;
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Intocmirea planurilor de evacuare pentru Biroul de asistenta maternala, atelier si vestiar
muncitori, „Adapost de zi si de noapte pentru copiii strazii”- realizat 100%.

BIROUL JURIDIC SI CONTENCIOS
Obiective in anul 2012:
 Acordarea de consultanta juridică compartimentelor funcţionale şi beneficiarilor – realizat
100%;
 Avizarea actelor pentru persoanele cu handicap , beneficiare ale rambursării dobanzii –
realizat 100%;
 Emiterea punctelor de vedere juridice -realizat 100%;
 Finalizarea dosarelor inaintate in instanta – realizat 80%;
 Verificarea actelor şi instrumentarea dosarelor pentru instanţă – realizat 100%;
 Reprezentarea instituţiei – realizat 100%.
Pentru indeplinirea obiectivelor stabilite in perioada raportata, Biroul Juridic si Contencios a
instrumentat dosare privind:
Dosare instrumentate în baza legii 273/2004
 40 dosare privind deschiderea procedurii de adopţie;
 13 dosare privind încredinţarea în vederea adopţiei ;
 2 dosare privind adoptia in familie;
 dosare încuviinţare adopţie – 17 dosare;
 1 dosar privind revocarea incredintarii in vederea adoptiei;
 1 dosar privind desecretizarea adoptiei.
Dosare instrumentate în baza legii 272/2004
 19 dosare privind instituirea unei măsuri de protecţie pe cale de ordonanţă preşedinţială ;
 39 dosare privind încetarea măsurii de protecţie cu reintegrare în familia naturală /lărgită
 110 dosare privind modificarea unei măsuri de protecţie ;
 15 dosare privind instituirea unei măsuri de protecţie
 2 dosare repunerea in drepturile parintesti :
 19 dosare inlocuirea unei masuri de plasament ;
 3 doare privind supravegherea specializata ;
 5 dosare privind menţinerea măsurii în regim de urgenţă;
 5 dosare privind înregistrarea tardiva a nasterii;
 3 dosare privind decaderea din drepturi parintesti;
 13 dosare privind instituirea tutelei;
 2 dosare privind incetarea unei masuri de protectie.
Dosare având ca obiect prevederile legii 448/2006
 2 dosare privind anularea hotararii CPC privind incadrarea minorului in grad de handicap ;
 2 dosare contestatie hotarare CPC de incetare a masurii de plasament – 1 dosar
 7 dosare privind dreptul la actiune in pretentii ;
Dosare izvorâte din raporturile de muncă, contracte colective de muncă , raporturi de
serviciu :
 12 dosare privind contestaţia drepturilor banesti ;
 1 dosar privind sistarea platii debit;
 1 dosar recuperare debit ;
 1 dosar privind suspendarea unui act administrativ;
 1 dosar privind revizuirea unei decizii civile;
 1 dosar contestatie hotarare CPC privind retragerea atestatului AMP;
 14 dosare privind litigii de munca ;
Alte dosare(C.Pen, C.Civ.)
 13 dosare penal ;
 5 dosare privind contestaţia la executare;
 3 dosare privind instituirea curatelei;
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2 dosare indreptare eroare materiala;
1 dosar trafic minori;
1 dosar stabilire domiciliu minori ;
1 dosar tagada paternitate;
3 dosare privind contestatia deciziei platii accesorii;
1 dosar privind divortul cu minori.
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Director General Adjunct
pentru Protectie Sociala,
Dr. Lidia Gabriela Nica

Director General Adjunct
Economic si Administrativ,
Catalin Vadana
Sef Serviciul Programe, Monitorizare,
Mass-Media si Audit Intern al Calitatii
Eugen Merdescu

Red. in 2ex.
Basalic Rodica
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Abrevieri :
DGASPC – Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului;
DGPC – Directia Generala Protectia Copilului;
IPJ – Inspectoratul de Politie Judetean;
MMFPS – Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale;
ANITP – Agentia Nationala Impotriva Traficului de Persoane;
AMP – asistent maternal profesionist;
ONG – organism non guvernamental;
BAP – birou adoptii si postadoptii;
CPC – comisie protectia popilului;
IVA – incuviintare in vederea adoptiei;
DPA – deschidere procedura adoptie;
AQ – audit intern al calitatii;
CACCES – centru de asistenta pentru copilul cu nevoi speciale;
CACDN- centru pentru recuperare copil cu handicap;
ANPH – Autoritatea Nationala a Persoanelor cu Handicap;
BCIS – birou consiliere si integrare sociala persoane defavorizate;
APUC – achizitii publice si urmarire contracte;
OMFP – ordinul ministrului finantelor publice;
CMTIS – Child Monitoring and Tracking Information System;
AJOFM – Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca;
ITM – Inspectoratul Teritorial de Munca;
CJPAS – Casa Judeteana de Pensii si Asigurari Sociale;
SSM – securitate si sanatate in munca;
PSI – prevenire si stingere incendii;
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