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          Cap.1.MĂSURI GENERALE DE IMPLEMENTARE  
 
Tabel 1.1. * 

  Comune Oraşe Municipii Total 

Număr de unităţi administrativ-teritoriale   61 2 2 65 

STRUCTURI COMUNITARE CONSULTATIVE 

Număr de structuri comunitare consultative înfiinţate 60 2 1 63 

SERVICII PUBLICE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ (SPAS) 

Număr de Servicii Publice de Asistenţă Socială 51 2 2 55 

Număr de unităţi administrativ teritoriale care au angajat persoane cu 
atribuţii de asistenţă socială 

10 0 0 10 

Număr de angajaţi ai SPAS, din care:              69 10 30                  109 

          - cu studii superioare de specialitate  34 0 22 56 

          - cu studii postliceale de specialitate 2 2 0 4 

          - fără studii de specialitate                 33 8 8 49 

Număr de persoane cu atribuţii de asistenţă socială, din care: 19 0 0 19 

          - cu studii superioare de specialitate  6 0 0 6 

          - cu studii postliceale de specialitate 0 0 0 0 

          - fără studii de specialitate 13 0 0 13 

Număr de angajaţi ai SPAS care au participat  la cursuri de formare pe 
tema drepturilor copilului ** 

31 2 0 33 

Număr de persoane cu atribuţii de asistenţă socială care au participat la 
cursuri de formare pe tema drepturilor copilului * 3 0 0                3 

Total persoane care au participat la cursuri de formare  34 2 0 36 
* datele vor fi solicitate de către DGASPC de la nivelul comunităţilor locale 
** se vor înregistra doar cei care au diploma/certificat de absolvire 

 

2. DREPTURI ŞI LIBERTĂŢI CIVILE 
Tabel 2.1.* 

Înregistrarea naşterii copilului  

Copii declaraţi în intervalul 
de după expirarea termenelor 

de declarare a naşterii –şi 
până la 1 an de la naştere 

în perioada raportată** 

Copii declaraţi după 1 an de la 
naştere 

în perioada raportată 

Copii cu ambii părinţi înregistraţi pe certificatul de naştere 
677                                                   1 

Copii cu un singur părinte înregistrat pe certificatul de naştere 38 1 

Copii fără părinţi înregistraţi în certificatul de naştere 0 0 

Total 715 2 
6* datele vor fi solicitate de către DGASPC de la nivelul comunităţilor locale 
** copiii declaraţi peste termenul de 15 zile cu aprobarea primarului, copii găsiţi declaraţi peste termenul de 30 zile de la data găsirii acestora şi copiii 
părăsiţi în maternitate declaraţi peste termenul de 30 zile de la data întocmirii procesului verbal de constatare a părăsirii copilului. 

Tabel 2.2 

Locul în care este părăsit copilul *  

Număr de  copii  părăsiţi în 
perioada raportată  

Număr mediu de zile de 
internare a copiilor părăsiţi 

în perioada raportată 

Număr de  copii  părăsiţi în perioada 
raportată după mediul de provenienţă al 

părinţilor 

  
din care copii 
polispitalizaţi Rural Urban 

în maternităţi 1 0 90 1 0 

în secţii de pediatrie 0 0    

 alte secţii de spital (precizaţi) 
unitati obstretica -ginecologie 

0  
   

TOTAL 1 0 90 1 0 
*copilul pentru care unitatea sanitară a sesizat/trebuia să sesizeze DGASPC în termenul de 24 de ore de la data constatării dispariţiei mamei  
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Tabel 2.3 - Nu sunt cazuri 

Locul în care se află copiii  părăsiţi externaţi  
la sfârşitul perioadei raportate 

Număr de copii externaţi în perioada raportată  

copii părăsiţi externaţi din maternităţi - 

reîntorşi în familie  - 

plasaţi la familia extinsă - 

plasaţi la familie/persoană - 

plasaţi la AMP - 

plasaţi în CP - 

plasaţi în Centre de primire în regim de urgenţă - 

altele (precizaţi)-centru maternal, spital - 

copii părăsiţi externaţi din secţii de pediatrie - 

reîntorşi în familie  - 

plasaţi la familia extinsă - 

plasaţi la familie/persoană - 

plasaţi la AMP - 

plasaţi în CP - 

plasaţi în Centre de primire în regim de urgenţă - 

altele (precizaţi)-centru maternal - 

copii părăsiţi externaţi din alte secţii de spital (precizaţi) - 

reîntorşi în familie  - 

plasaţi la familia extinsă - 

plasaţi la familie/persoană - 

plasaţi la AMP - 

plasaţi în CP - 

plasaţi în Centre de primire în regim de urgenţă - 

altele (precizaţi) - 

- 

3. MEDIUL FAMILIAL ŞI ÎNGRIJIREA ALTERNATIVĂ 
Tabel 3.1* 

Număr de familii în care părinţii sunt 
plecaţi la muncă în străinătate 
la sfârşitul perioadei raportate 

Număr de 
copii la 
sfârşitul 

perioadei 
raportate 

Număr de copii 
aflaţi în îngrijirea 
rudelor până la 
gradul IV , fără 

măsură de 
protecţie  

Număr de copii cu măsură de protecţie la sfârşitul 
perioadei raportate 

Alte situaţii 
(precizaţi) 

la AMP 

în centre de 
plasament 
publice sau 

private 

la rude până 
la gradul  IV 

la alte 
persoane/familii  

- cu ambii părinţi plecaţi la 
muncă în străinătate 560 832 796 17 7 10 2 0 

- cu un singur părinte plecat la 
muncă în străinătate 1129 1504 1488 3 2 10  1             0 

- cu părinte unic susţinător al 
familiei monoparentale plecat la 
muncă în străinătate 360 381 343 3 0 

 
 
29 6 0 

Total 2049 2717 2627 23 9 49 9 0 

 datele vor fi solicitate de către DGASPC de la nivelul comunităţilor locale 

Tabel 3.2 

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

Distribuţia pe sexe 

M F 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
2717 

1311 
1406 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Obs. Numărul de copii la sfârşitul perioadei raportate din tabelul  3.1 trebuie să fie egal cu numărul copiilor din coloana 1 a tabelului 3.2 

Tabel 3.3 

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

<1 ani 1-2 ani 3-6 ani 7-9 ani 10-13 ani 14-17 ani 

18 159 369 715 809 647 
Obs. Numărul de copii la sfârşitul perioadei raportate din  tabelui 3.1 trebuie să fie egal cu suma numărului copiilor din coloanele 1-6 ale tabelului 3.3 
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 SERVICII DE ÎNGRIJIRE DE ZI AFLATE ÎN SUBORDINEA CONSILIILOR LOCALE 
Tabel 3.4 * 

Nr.crt Denumirea serviciului** Adresă/ telefon/persoană de contact                                        
Categoria de 

copii beneficiari 
ai serviciului*** 

Capacitatea 
Număr de copii 
care beneficiază 
de serviciu**** 

Număr de 
personal 
angajat în 

cadrul 
serviciului 

Sursa de 
finanţare la 

înfiinţare***** 

1. 
Centru integrat servicii sociale Jorasti(cuprinde 
gazduire temporara si centru educativ) - 
nefunctional 

Comuna Jorasti,Galati ,tel. 0236/ 331600   Altele 30 - - 
 Consiliul local 

Jorasti 

2. 
Centru comunitar pentru copii in dificultate comuna 

Sendreni 
Sat Sendreni,ComunaSendreni  
tel.0236/826430  Marcu Daniela 

A/N/E 30 30 5 
 Phare 2003 

Consiliul local 
Sendreni 

3. 
 Centru social “O viata mai buna” Tecuci – activitate 
suspendata temporar 

Str.Elena Doamnanr.2/tel. 0236/820052 
ManoleMariana/ tel.0236810353 Dorosan Doina  
Danila Maricela 

 Altele 20 0 2  Buget local 

4.  Centru de zi “Copii nostri” 
Sat Ungureni, com Munteni,tel.0236/820126(al 
primariei)- 
nu functioneaza deocamdata 

N 15 - 3 
PIN si Bugetul 

local 

5. Centru de zi „Bunul Samaritean” 
Com.Nicoresti,tel.0236/867354; 0236/867105,  
Dignal Claire Natalie 

Altele 45 45 6 
Donatii 
externe 

* datele vor fi solicitate de către DGASPC de la nivelul comunităţilor locale 
**centre de zi, centre de consiliere şi sprijin pentru părinţi, creşe , servicii after school şi orice alt serviciu de îngrijire de zi 
***copii cu dizabilităţi -D, copii abuzaţi/neglijaţi/exploataţi - A/N/E; copii ai străzii – S, copii romi – R, ,tineri - T (în cazul în care sunt mai multe categorii de copii beneficiari ai aceluiaşi serviciu, se va menţiona categoria majoritară) 
****vor fi menţionaţi toţi copiii beneficiari ai serviciului la sfârşitul perioadei raportate, indiferent de categorie 
***** PIN –ANPDC, PHARE (1999, 2001, 2002), Banca Mondiala, ONG-uri (precizaţi), buget local, buget judeţean 

 
Nota : Altele din  „Categoria de copii beneficiari ai serviciului” se refera la copiii defavorizati si cei provenind din familii sarace. 
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SERVICII DE ÎNGRIJIRE DE ZI AFLATE ÎN SUBORDINEA DGASPC 
Tabel 3.5 

Nr.crt Denumirea serviciului* Adresă/ telefon/persoană de contact 
Categoria de copii 

beneficiari ai serviciului** 
Capacitatea 

Număr de copii 
care beneficiază 

de serviciu*** 

Număr de 
personal 
angajat în 

cadrul 
serviciului 

Sursa de 
finanţare la 
înfiinţare***

* 

1 

Centru de zi Tecuci 
 
 

Tecuci, str. 1 Decembrie 1918 nr. 75, 
telefon 0236/ 820107, Savastre Elena – 

şef centru  D 15 14 4 

Buget 
judetean 

 

2 

Adapost de zi si de noapte 
pentru copiii strazii - 
componenta de zi 

Galati, Str. Furnalistilor, nr. 7, telefon 
0236-311955, Savin Rodica sef centru   S 15 3 - 

BDCE-
ANPDC 

 

3 

Centrul de recuperare 
pentru copilul cu handicap- 
functineaza in cadrul 
Complexul de servicii Iovan 
Iorgovan 

Galati, str. Av. Mircea Zorileanu nr.13, tel. -
0236/490295, Dorofte Terezina- sef centru D 10 9 8 

 
 
 

 Buget 
judetean 

 

4 

Centrul de consiliere  si 
asistenta pentru persoane 

cu tulburari de spectru 
autist 

Galati, str. Av. Mircea Zorileanu nr.13, tel. -
0236/490295, Dorofte Terezina- sef centru 

D 14 17 2 

POSDRU- 
Romanian 

Angel 
Appeal 
MMFPS 

*centre de zi, centre de consiliere şi sprijin pentru părinţi, centre de asistenţă şi sprijin pentru readaptarea copilului cu probleme psihosociale; servicii de monitorizare, asistenţă şi sprijin al femeii gravide predispuse să îşi abandoneze 
copilul, servicii after school şi orice alt serviciu de îngrijire de zi, vor fi înregistrate şi serviciile care funcţionează în cadrul complexelor de servicii cu menţiunea “funcţionează în cadrul complexului de servicii ……….” 
**copii cu dizabilităţi -D, copii abuzaţi/neglijaţi/exploataţi - A/N/E; copii ai străzii – S, copii romi – R, tineri - T (în cazul în care sunt mai multe categorii de copii beneficiari ai aceluiaşi serviciu, se va menţiona categoria majoritară) 

***vor fi menţionaţi toţi copiii beneficiari ai serviciului la sfârşitul perioadei raportate, indiferent de categorie 

**** PIN –ANPDC, PHARE (1999, 2001, 2002), Banca Mondiala,  ONG-uri (precizaţi), buget local, buget judeţean 
 

NOTA : Centrul de Zi “ Iovan Iorgovan”  si-a schimbat denumirea in -Centrul de recuperare pentru copilul cu handicap din cadrul Complexului de servicii Iovan Iorgovan conform Organigramei aprobata prin 
Hotararea CJ nr. 290 din 30.09.2013. 
 Centrul de asistenta pentru copilul cu deficiente neuromotorii Tecuci-componenta de zi si-a incetat activitate incepand cu data de 30.09.2013 iar beneficiarii sunt preluati de catre Centrul de zi Tecuci 
 Centrul de zi Tecuci este infiintat conform organigramei aprobata prin Hotararea C.J. 390/30.09.2013 
In Adapostul de zi si de noapte pentru copiii strazii sunt incadrate 8 persoane care acorda servicii atat beneficiarilor ce frecventeaza componenta de zi cat si  beneficiariilor componentei rezidentiale. Astfel, 
numarul de personal al Adapostului de zi si de noapte pentru copiii strazii  este specificat in tabelul 3.8 – Servicii de tip rezidential aflat in subordinea DGASPC pentru a se evita dublarea numarului de personal 
aferent Adapostului. 

Centrul de consiliere  si asistenta pentru persoane cu tulburari de spectru autist a fost infiintat 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 Protectiei Sociale (MMFPS), prin Directia Generala Protectia Copilului (DGPC) si a 
fost preluat de catre DGASPC Galati in data de 01 octombrie 2013, conform Organigramei aprobata prin Hot. CJ nr.390/30.09.2013. 
 



Fisa de monitorizare trimestrială 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Judetul Galati 5 

SERVICII DE ÎNGRIJIRE DE ZI AFLATE ÎN SUBORDINEA OPA 
Tabel 3.6* 

Nr.
crt 

Denumirea 
serviciului** 

Adresa/ 
telefon/persoana de 

contact 

Categoria de  copii 
beneficiari ai 
serviciului*** 

Capacitatea 
Număr copii  care 

beneficiază de 
serviciu**** 

Număr de 
personal 
angajat în 

cadrul 
serviciului 

Organismul 
privat în 

subordinea 
căruia 

funcţionează 
serviciul 

Adresa/ 
telefon/persoana de 
contact organism 

privat 

Sursa de 
finanţare la 

înfiinţare***** 

1 
Centru de zi pentru  
copii 

Str.Barbosi nr.6/ 
tel .0236/477423 si 
0236/ 312231/Robea 
Mariana Altele 50 50 7 

Fundatia 
“Familia” 

Str.Barbosi 
nr.6/tel.477423/312231

/ 
Robea Mariana 

Legea 34/1998 

2 
Centru de zi pentru  
copii 

Str. Dogariei nr 11/ 
tel. 0236/411695 
Chornic Lenuta Altele 40 46 18 

Fundatia”Cuvant
ul Intrupat” 

Str. Dogariei nr 11/ tel. 
411695  

Legea 34/1998 

3 
Centru de zi 
‘Impreuna” 

Str. 1 Decembrie 
1918, nr.25 
tel. 0236/312212 
Strat Vasilica Altele 50 54 6 

Fundatia 
“Impreuna” 

Str. 1 Decembrie 1918, 
nr.25/Tel. 312212 Strat 
Vasilica 

Legea 34/1998 

4. Centru de zi  

Str.Furnalistilor nr. 
24, tel. 0236/312199 
Burtea Anna Cristina Altele 30 30 5 

Fundatia „Inima 
de copil” 

Galati ,Str.Furnalistilor 
nr. 24 tel 0236312199 

Legea 34/1998 

5. 
Centru de zi ”Inima 
de copil” 

Comuna Cudalbi 
/Miron Eugenia / 
tel.0742582299 
 D 15 14 4 

Fundatia „Inima 
de copil” 

Galati ,Str.Furnalistilor 
nr. 24 tel 0236/312199 

Finantare 
proprie 

 

6. 
Centru de zi pentru 
copii 

Comuna Pechea/ 
Madalina Lescai 
 tel.0236/ 312199 
Musat Anicuta / 
0749582749 Altele 30 20 2 

Fundatia „Inima 
de copil” 

Galati ,Str.Furnalistilor 
nr. 24 tel 0236/312199 

Finantare 
proprie 

 

7. 

Centru 
multifunctional de 
servicii sociale 
„Speranta” (de zi 
pentru copii) 

Str. Basarabiei, 
nr.109, tel. 
0236/471682, 
Podasca Cristian Altele 60 60 13 

Asociaţia 
filantropică 

creştin ortodoxă 
Sf Vasile cel 

Mare  

Galaţi, str Basarabiei 
nr 109, tel 471682, Pr. 

Cristian Podaşcă – 
director centru 

Legea 34/1998 

    
8. 

Centru de zi pentru 
copii „Sf. Spiridon” 

Str. Sf. Spiridon, 
nr.13, tel. 
0236/462009 – Pr. 
Mogos Vasile Altele 35 37 6 

Centru de zi 
pentru copii „Sf. 

Spiridon” 

Galati, Str. Sf. 
Spiridon, nr.13, tel. 
0236/462009 – Pr. 
Mogos Vasile 

Finantare 
proprie 

 

9. 

Asociatia 
Filantropica „Sf. 
Antonie cel Mare” 

Str. Dunarea, nr. 70, 
tel. 0766719130-Pr. 
Sava Catalin Altele 50 56 4 

Asociatia 
Filantropica „Sf. 

Antonie cel 
Mare” 

Str. Dunarea, nr. 70, 
tel. 0236/766719-Pr. 

Sava Catalin 
 

Finantare 
proprie 

 

*datele vor fi solicitate de către DGASPC de la nivelul OPA care funcţionează în judeţ 
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**centre de zi, centre de consiliere şi sprijin pentru părinţi, creşe , servicii after school şi orice alt serviciu de îngrijire de zi 
***copii cu dizabilităţi -D, copii abuzaţi/neglijaţi/exploataţi - A/N/E; copii ai străzii – S, copii romi – R , tineri - T (în cazul în care sunt mai multe categorii de copii beneficiari ai aceluiaşi serviciu, se va menţiona categoria majoritară) 
****vor fi menţionaţi toţi copiii beneficiari ai serviciului la sfârşitul perioadei raportate, indiferent de categorie 
***** PIN –ANPDC, PHARE, Banca Mondiala, ONG-uri (precizaţi), buget local, buget judeţean 

 

Nota:  
Altele din „Categoria de copii beneficiari ai serviciului” se refera la copiii defavorizati si cei proveniti din familii in dificultate. 

 

 

SERVICII DE TIP REZIDENTIAL AFLATE ÎN SUBORDINEA OPA 
Tabel 3.7* 
 NOTA : in Casa Elisabeta si in Casa Sarah ale Fundatiei Tanner Romania Mission nu sunt minori care beneficiaza de masura de plasament . Precizam faptul ca exista persoane adulte beneficiare ale serviciilor 
sociale care nu au Hotarare/Sentinta de plasament la Fundatia Tanner Romania Mission. Ca urmare a acestei situatii, categoria aceasta de beneficiari ( persoane adulte) nu poate fi inclusa in fisa de monitorizare 
trimestriala a copilului. De asemenea, mentionam faptul ca Hotararile/Sentintele privind masura de plasament a copiiilor sunt eliberate pentru Fundatia Tanner Romania Mission si nu separat, pe case. 
Asociatia Nova 2002  si-a suspendat temporar activitatea din lipsa de fonduri. 

 

Nr.crt 
Denumirea 
serviciului** 

Adresă/ 
telefon/persoană de 

contact 

Tip 
serviciu*** 

Categoria de  
copii protejaţi 
in serviciu**** 

Capacitatea 
Număr de 

copii 
protejaţi**** 

Număr de 
personal 
angajat  

Organismul 
privat în 

subordinea 
căruia 

funcţionează 
serviciul 

Adresa/telefo
n/persoana 
de contact 
organism 

privat 

Sursa de 
finanţare la 

înfiinţare***** 

1 Casa Elisabeta  

Com Nicoreşti, tel –
0236/ 867185, 
0236/867222  

Bruce Tanner - 
preşedinte fundaţie F  D 16 0 3  

Fundaţia Tanner 
România 
Mission 

 Com 
Nicoreşti,  

tel – 867185,  
Bruce Tanner 
- preşedinte   ONG 

2 Casa Rachel  

Com Nicoreşti, tel – 
0236/867185,  
Bruce Tanner - 

preşedinte fundaţie F  D 12 1  4 
Fundaţia Tanner 
România Mission 

 Com 
Nicoreşti,  

tel – 867185,  
Bruce Tanner - 
preşedinte   ONG 

3 Casa Hannah  

Com Nicoreşti, tel – 
0236/867185,  
Bruce Tanner - 

preşedinte fundaţie F  D 8 2 7 
Fundaţia Tanner 
România Mission 

 Com 
Nicoreşti,  

tel – 867185,  
Bruce Tanner - 
preşedinte   ONG 

4 Casa Sarah  

Com Nicoreşti, tel – 
0236/867185,  
Bruce Tanner - 

preşedinte fundaţie F  A/N 12 0 2 
Fundaţia Tanner 
România Mission 

 Com 
Nicoreşti,  

tel – 867185,  
Bruce Tanner - 
preşedinte   ONG 
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5 

Asociaţia filantropică 
creştin ortodoxă Sf 

Vasile cel Mare 

Galaţi, str Basarabiei 
nr 109, tel 

0236/471682, Pr. 
Cristian Podaşcă – 

director centru C A/N 50 6 20 

Asociaţia 
filantropică 

creştin ortodoxă 
Sf Vasile cel 

Mare  

Galaţi, str 
Basarabiei nr 

109, tel 
471682, Pr. 

Cristian 
Podaşcă – 

director centru ONG 

6 
Fundaţia Betesda 
(centrul de fete) 

Galaţi, str Predeal nr 
5, tel 0236/311363, 

Bulugu Benone Teofil 
– preşedinte   

 
M A/N,S 9 7 9 

Fundaţia 
Betesda 

Galaţi, str 
Drumul de 
centură nr 

184, tel 
460783, 
Bulugu 

Benone Tefil – 
preşedinte   ONG 

7 
Fundaţia Betesda 
(centrul de băieţi) 

Galaţi, str Drumul de 
centură nr 184, tel 

0236/460783, Bulugu 
Benone Teofil – 

preşedinte   M A/N,S 9 7 7 
Fundaţia 
Betesda 

Galaţi, str 
Drumul de 
centură nr 

184, tel 
460783, 
Bulugu 

Benone Tefil – 
preşedinte   ONG 

8 

Casa de tip familial 
Asociatia United 

Cristian Aid – Bunul 
Samaritean 

Com Nicoresti, Jud. 
Galati, tel. 0236-
836587, Melinte 

Claire  F A/N 3 3 3 

Asociatia United 
Cristian Aid – 

Bunul 
Samaritean 

Com Nicoresti, 
Jud. Galati, tel. 
0236-836587, 
Melinte Claire ONG 

*datele vor fi solicitate de către DGASPC de la nivelul OPA care funcţionează în judeţ 
**centrele de plasament, centrele de primire în regim de urgenţă, casele de tip familial, apartamente, centrele maternale (inclusiv cele din cadrul complexelor de servicii).  În cazul în care în cadrul complexelor de servicii funcţionează mai 
multe case sau apartamente, acestea vor fi menţionate fiecare în parte. 

*** centru de plasament clasic - C, centru de plasament modulat - M, casa de tip familial - F, apartament - Apt 

**** copii cu dizabilităţi -D, copii abuzaţi/neglijaţi - A/N; copii ai străzii – S, copii romi – R, , tineri - T  (în cazul în care sunt mai multe categorii de copii beneficiari ai aceluiaşi serviciu, se va menţiona categoria majoritară) 
****vor fi menţionaţi toţi copiii beneficiari ai serviciului la sfârşitul perioadei raportate, indiferent de categorie 

***** PIN –ANPDC, PHARE, Banca Mondiala, ONG-uri(precizaţi), buget local, buget judeţean 

 
Nota : Asociatia Nova 2002 are activitatea suspendata din lipsa de fonduri. 
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SERVICII DE TIP REZIDENŢIAL AFLATE ÎN SUBORDINEA DGASPC 
 
Tabel 3.8 

Nr.
crt 

Denumirea 
serviciului* 

Adresă/ telefon/persoană 
de contact 

Tip serviciu** 
Categoria de  copii 

protejaţi în serviciu*** 
Capacitatea 

Numărul de 
copii 

protejaţi****  

Număr de 
personal 
angajat  

Sursa de finanţare la 
înfiinţare***** 

1 

 Centrul de 
plasament „Negru 

Vodă”  

Galaţi, str. Radu Negru nr. 
3, tel 0236/ 411305, Sararu 

Cristina – şef centru M   A/N 88 89 44 Buget judeţean 

2 

Centrul de 
asistenţă pentru 
copilul cu cerinţe 

educative 
speciale Galaţi  

Galaţi, str. Blaj nr. 11, tel 
312490, Coman Cezarina – 

şef centru C D 59 58 38 Buget judeţean  

3 
Centrul de 

plasament nr. 2 

Galaţi,  str. Sindicatelor nr. 
50 –tel.  0236/312328 , 

Dorofte Terezina şef centru C D 35 0 11 Buget judeţean 

4 
Centrul de 

plasament nr. 3 

Galaţi, str. Av Mircea 
Zorileanu nr. 12, telefon 
0236/490295, Mariniuc 
Mariana – şef centru C D 40 37 50 Buget judeţean 

5 

Centrul de 
asistenţă pentru 
copilul cu cerinţe 

educative  
speciale Tecuci 

Tecuci, str. Aleea 
Ştrandului nr. 6, tel 

0236/815286, Savastre 
Elena – şef centru C D 20 16 15 Buget judeţean 

6 

Centrul de 
reabilitare si 
reintegrare 

sociala a copilului 
- Casa „David 

Austin”  

Comuna Munteni, tel 
0236/832059,  

Bocăneţ Doru – şef centru C D 49 41 32 ONG 

7 
Casa „Speranţa” 

Tecuci 

Tecuci, str 1 Decembrie 
1918 nr 118, bl A2, ap 41, 
tel 0236/ 819979, Savastre 
Elena – coordonator casa Apt  D 8 8 5 Asociatia Macon 

8 
Casa „Aurora” 

Galaţi  

Galaţi, bd. Siderurgiştilor nr. 
44, bl. M5B, ap. 41, tel 
0236/ 327034, Bortes 

Didina– coordonator casă Apt D 8 8 5 Buget judeţean 
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9 
Casa „Andrei” 

Galaţi  

Galaţi, str Combinatului nr. 
1, bl. C2, ap. 60, tel 

0236/460343, Bara Felicia 
– coordonator casă Apt A/N 8 9 4 PHARE 

10 
Casa „Monica” 

Galaţi  

Galaţi, str Laminoriştilor nr. 
10, bl. G1, ap. 31, tel 

0236/324358, Bara Felicia 
– coordonator casă Apt A/N 8 9 4 Buget judeţean 

11 
Casa „Floare de 

colţ” Galaţi  

Galaţi, str Feroviarilor nr 3 
nr. 1, bl. A2, ap. 45, tel 

0236/ 467411,  – Bortes 
Didina coordonator casă Apt A/N 8 8 4 PHARE 

12 
Casa „Miruna” 

Galati 

Str. Ctin Levaditti nr.3, bl. 
Roza 1, ap.20, tel. 

0236/325773 Bara Felicia-
coordonator casa Apt A/N 8 7 4 Buget judetean 

13 
Casa „Ştefan” 

Galaţi  

Galaţi, str Lebedei nr 11, bl. 
E6, ap. 32, tel 

0236/476067, Bortes Didina 
– coordonator casă Apt A/N 8 9 5 PHARE 

14 Casa „Ana” Galaţi 

Galaţi, bd Dunărea nr. 60, 
bl. PR4, ap. 54, tel 0236/ 
464005, Bara Felicia – 

coordonator casă Apt  A/N 8 8 4 PHARE 

15 
Casa „Tudor” 

Galaţi 

Galaţi, str Cluj , bl. D5C, ap. 
18, tel 0236/ 493355  – 

Bortes Didina coordonator 
casă Apt D 8 8 5 PHARE 

16 
Casa „Cireşarii” 

Galaţi 

Galaţi, str Strungarilor, bl. 
K1, ap. 77, tel 

0236/493360, Bara Felicia 
– coordonator casă Apt A/N 8 10 4 PHARE 

  17 Centrul Maternal 

Galaţi, str Brăilei nr. 138B, 
tel 0236/833223, Mereuta 
Elena Cristina – sef centru M A/N 9 mame+15 copii 19 9 PHARE 

18 

Centrul de 
asistenta pentru 

copilul cu 
deficiente 

neuromotorii-
Tecuci 

Tecuci –str. 1 Decembrie 
1918 nr.75, telefon 

0236/820107, Savastre 
Elena –sef complex F D 10 9 19 Buget judeţean 

19 

Centrul de primire 
copii in regim de 

urgenta 
„Irene&Stuart”   

Galaţi, str. Radu Negru nr. 
3, tel 0236/479418 Iftode 

Lucia .– sef centru M A/N, S 23 23 17 

 
 

Buget judetean 



Fisa de monitorizare trimestrială 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Judetul Galati 10 

20 

Adapost de zi si 
de noapte pentru 

copiii strazii 

Galati Str. Furnalistilor nr. 7, 
telefon 0236-311955, Savin 

Rodica sef centru 
F S 15 8 8      BDCE-ANPDC 

 

*centrele de plasament, centrele de primire în regim de urgenţă, casele de tip familial, apartamente, centrele maternale (inclusiv cele din cadrul complexelor de servicii) În cazul în care în cadrul complexelor de servicii funcţionează mai 
multe case sau apartamente, acestea vor fi menţionate fiecare în parte 

** centru de plasament clasic - C, centru de plasament modulat - M, casa de tip familial - F, apartament - Apt 

*** copii cu dizabilităţi -D, copii abuzaţi/neglijaţi - A/N; copii ai străzii – S, copii romi – R, , tineri - T  (în cazul în care sunt mai multe categorii de copii beneficiari ai aceluiaşi serviciu, se va menţiona categoria majoritară) 
****vor fi menţionaţi toţi copiii beneficiari ai serviciului la sfârşitul perioadei raportate, indiferent de categorie***** PIN –ANPDC, PHARE, Banca Mondiala, ONG-uri(precizaţi), buget local, buget judeţean 

  

Nota : 
Precizam faptul ca a fost incetata activitatea urmatoarelor servicii de tip rezidential: 

 Casa de tip familial „Crina”- conform Hotararii CJ nr. 386/30.09.2013 

 Casa de tip familial „Veronica”- conform Hotararii CJ nr. 388/30.09.2013 

 Centrul de tanzit victime ale traficului si neacompaniati- conform Hotararii CJ nr. 384/30.09.2013 

 Centrul de plasament nr. 2 are activitatea suspendata din 13.09.2013. 
De asemenea, mentionam urmatoarele: 

 Adapostul de zi si de noapte pentru copiii strazii este functional, fiind regasit atat la servicii de tip rezidential (pentru componenta rezidentiala)  cat si la centre de zi -  (pentru 
componenta de zi: numar de copii care frecventeaza adapostul pe timpul zilei). 

 Casa „Miruna” a fost infiintata conform Hotararii CJ nr. 385/30.09.2013 
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Tabel 3.9 

Locul unde se află copilul separat de 
părinţi  

CAUZA SEPARĂRII * Total copii 
separaţi de 
părinţi (cazuri 
active la 
sfârşitul 
perioadei 
raportate) 

Durata 
medie de 
separare a 
copiilor 

Decesul 
părinţilor 

Dispariţia 
părinţilor 

Părinţi 
decăzuţi din 
drepturi 

Sărăcie  
Abuz şi 
neglijare 

Dizabilitate 
copil 

Dizabilitat
e părinţi 

Altele - 
Divort parinti, 
parinte plecat la 
munca in strainate 

rude 0 0 0 357 0 0 0 0 357 72 

alte familii/persoane 0 0 0 106 0 0 0 0 106 72 

la asistent maternal angajat DGASPC 

7 0 3 501 109 5 36 46 707 72 

la asistent maternal angajat OPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

in servicii de tip rezidential DGASPC 

10 0 0 238 27 95 5 9 384 84 

in servicii de tip rezidential OPA 
0 0 0 26 0 0 0 0 26 72 

tutore 43 0 0 0 0 0 0 0 43 72 

Total 60 0 3 1228 136 100 41 55 1623 444 

*in cazul in care sunt mai multe cauze se va menţiona principala cauza a separării copilului 





Fisa de monitorizare trimestrială 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Judetul Galati 13 

Tabel 3.10 

(I) Sesizări la DGASPC privind situaţii/cazuri de abuz, neglijare, exploatare a copilului  

Sesizări la DGASPC privind situaţii/cazuri de abuz, 
neglijare, exploatare - făcute de: 

Tipuri  Număr total de 
sesizări 

Număr. de 
sesizări 
confirmate                                                       
(nr. de cazuri) 

Număr de 
sesizări infirmate 

1) copilul în cauză* a) Abuz  fizic 1 1 0 

  b) Abuz emoţional 2 2 0 

  c) Abuz sexual 0 0 0 

  d) Neglijare 2 2 0 

  e) Exploatare prin muncă 0 0 0 

   f) Exploatare sexuală 0 0 0 

  
g) Exploatare pentru comitere infracţiuni 

0 0 0 

Total (1) 
  

5 5 0 

                    din care,   a) Abuz  fizic 0 0 0 

1.A) la telefonul copilului b) Abuz emoţional 0 0 0 

  c) Abuz sexual 0 0 0 

  d) Neglijare 0 0 0 

  e) Exploatare prin muncă 0 0 0 

0   f) Exploatare sexuală 0 0 0 

  
g) Exploatare pentru comitere infracţiuni 

0 0 0 

subtotal (1.A) 
  

0 0 0 

din care,  a) Abuz  fizic 0 0 0 

1.B) la telefonul obişnuit al DGASPC b) Abuz emoţional 0 0 0 

  c) Abuz sexual 0 0 0 

  d) Neglijare 0 0 0 

  e) Exploatare prin muncă 0 0 0 

   f) Exploatare sexuală 0 0 0 

  
g) Exploatare pentru comitere infracţiuni 

0 0 0 

subtotal (1.B) 
  

0 0 0 

2) profesionişti** a) Abuz  fizic 2 0 2 

  b) Abuz emoţional 5 3 2 

  c) Abuz sexual 1 0 1 

  d) Neglijare 168 45 123 

  e) Exploatare prin muncă 2 2 0 
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   f) Exploatare sexuală 0 0 0 

0  
g) Exploatare pentru comitere infracţiuni 

0 0 0 

Total (2) 
  

178 50 128 

                    din care,   a) Abuz  fizic 0 0 0 

2.A) la telefonul copilului b) Abuz emoţional 0 0 0 

  c) Abuz sexual 0 0 0 

  d) Neglijare 0 0 0 

  e) Exploatare prin muncă 0 0 0 

   f) Exploatare sexuală 0 0 0 

  
g) Exploatare pentru comitere infracţiuni 

0 0 0 

subtotal (2.A) 
  

0 0 0 

                    din care,   a) Abuz  fizic 0 0 0 

02.B) la telefonul obişnuit al DGASPC b) Abuz emoţional 0 0 0 

  c) Abuz sexual 0 0 0 

  d) Neglijare 0 0 0 

  e) Exploatare prin muncă 0 0 0 

   f) Exploatare sexuală 0 0 0 

  
g) Exploatare pentru comitere infracţiuni 

0 0 0 

0subtotal (2.B)   0 0 0 

3) persoane fizice*** a) Abuz  fizic 5 1 4 

  b) Abuz emoţional 17 11 6 

  c) Abuz sexual 0 0 0 

  d) Neglijare 63 27 36 

  e) Exploatare prin muncă 0 0 0 

   f) Exploatare sexuală 0 0 0 

  
g) Exploatare pentru comitere infracţiuni 

0 0 0 

Total (3) 
  

85 39 46 

                    din care,   
a) Abuz  fizic 

0 0 0 

3.A) la telefonul copilului b) Abuz emoţional 0 0 0 

  c) Abuz sexual 0 0 0 

  d) Neglijare 0 0 0 

  e) Exploatare prin muncă 0 0 0 

   f) Exploatare sexuală 0 0 0 
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g) Exploatare pentru comitere infracţiuni 

0 0 0 

subtotal (3.A) 
  

0 0 0 

                    din care,   a) Abuz  fizic 0 0 0 

3.B) la telefonul obişnuit al DGASPC b) Abuz emoţional 0 0 0 

  c) Abuz sexual 0 0 0 

  d) Neglijare 0 0 0 

0 0 e) Exploatare prin muncă 0 0 0 

  f) Exploatare sexuală 0 0 0 

0  
g) Exploatare pentru comitere infracţiuni 

0 0 0 

subtotal (3.B) 
  

0 0 0 

4) autosesizări (DGASPC) a) Abuz  fizic 0 0 0 

  b) Abuz emoţional 0 0 0 

  c) Abuz sexual 0 0 0 

  d) Neglijare 9 6 3 

  e) Exploatare prin muncă 0 0 0 

   f) Exploatare sexuală 0 0 0 

  

g) Exploatare pentru comitere infracţiuni 

0 0 0 

Total (4)   9 6 3 

Total General (1+2+3+4)   277 100 177 

Subtotal  la telefonul copilulului (1.A+2.A+3.A)   0 0 0 

Subtotal la telefonul obişnuit al DGASPC (1.B+2.B+3.B 
  

0 0 0 

* toate sesizările (in scris, la telefon sau înregistrate direct la sediul DGASPC 
**profesioniştii care identifica situaţii de abuz, neglijare, exploatare in comunitate sau in alte instituţii decât DGASPC (medici, cadre didactice, psihologi, etc) 
** părinţi/reprezentanţi legali, vecini, rude, etc 
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Tabel 3.11 

(II) Cazuri de abuz, neglijare, exploatare (cumulat de la 1 ianuarie până la sfârşitul trimestrului pentru care se raportează)       

II.A Cazuri de: Total Cazuri Urban Rural Număr de copii 
rămaşi în familie 
(cu servicii oferite) 

Număr de copii pentru care 
directorul DGASPC a 
dispus plasamentul in 
regim de urgenţă (şi 
servicii cf.PIP) 

Număr de copii pentru care 
instanţa a dispus 
plasamentul în regim de 
urgenţă, cu ordonanţa 
preşedinţială, iar DGASPC 
oferă servicii cf.PIP 

Număr de cazuri 
pentru care s-a iniţiat 
urmărirea penală a 
agresorului 

Număr de 
cazuri in lucru 

Număr 
de 
cazuri 
închise 

a) Abuz  fizic 2 2 0 2 0 0 0 1 1 

b) Abuz emoţional 16 11 5 16 0 0 0 14 2 

c) Abuz sexual 0         

d) Neglijare 80 35 45 46 24 10 9 40 40 

e) Exploatare prin muncă 

2 2 0 2 0 0 0 2 0 

 f) Exploatare sexuală 0         

g) Exploatare pentru comitere 
infracţiuni 

0  

       

Total (II.A)*       100 100 50 50 66 24 10 9 57 43 

  care s-au produs in:  

 

(II.B) Cazuri de: Familie La AMP Servicii rezidenţiale Unităţi de învăţământ Alte instituţii (precizaţi) Alte locaţii (precizaţi) 

 

a) Abuz  fizic 2 0 0 0 0 0 

b) Abuz emoţional 15 0 0 1 0 0 

c) Abuz sexual 0 0 0 0 0 0 

d) Neglijare 80 0 0 0 0 0 

e) Exploatare prin muncă 2 

0 0 0 0 0 

 f) Exploatare sexuală 0 0 0 0 0 0 

g) Exploatare pentru comitere 
infracţiuni 

0 

0 0 0 0 0 

Total (II.B)**               100 99 0 0 1 0 0 
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Tabel 3.12 

  Distribuţia pe sexe 

(II.C) Cazuri de: Masculin Feminin 

a) Abuz  fizic 0 2 

b) Abuz emoţional 5 11 

c) Abuz sexual 0 0 

d) Neglijare 49 31 

e) Exploatare prin muncă 1 1 

 f) Exploatare sexuală 0 0 

g) Exploatare pentru comitere infracţiuni 0 

0 

Total (II.C)***                     100 55 45 

 
Tabel 3.13 

  Distribuţia pe grupe de vârstă 

(II.D) Cazuri de: <1 ani 1-2 ani 3-6 ani 7-9 ani 10-13 ani 14-17 ani >18 ani 

a) Abuz  fizic 0 1  0 0 0 1 0 

b) Abuz emoţional 0 0 2 3 4 7 0 

c) Abuz sexual 0 0 0 0 0 0 0 

d) Neglijare 9 12 18 8 21 12 0 

e) Exploatare prin muncă 0 1 1 0 0 0 0 

 f) Exploatare sexuală 0 0 0 0 0 0 0 

g) Exploatare pentru comitere infracţiuni 0 

0 0 0 0 0 0 

Total (II.D)****                      100 9 14 21 11 25 20 0 

 
Tabel 3.14 

  

Servicii de  reabilitare Servicii 
medicale (altele 

decât cele de 
reabilitare) Servicii educaţionale 

Consiliere 
juridică/asistenţă 

(II.E) Cazuri de: Consiliere  
psihologică 

Psihoterapie Alte terapii Reintegrare 
şcolară 
(familie) 

Orientare şi 
pregătire 
profesională 

a) Abuz  fizic 2 0 2 0 0 0 0 

b) Abuz emoţional 16 0 10 0 0 0 0 

c) Abuz sexual 0 0 0 0 0 0 0 

d) Neglijare 42 0 26 0 0 0 0 

e) Exploatare prin muncă 0 0 2 0 0 0 0 

 f) Exploatare sexuală 0 0 0 0 0 0 0 

g) Exploatare pentru comitere 
infracţiuni 

0 

0 0 0 0 0 0 

Total (II.E)                              60 0 40  0 0 0 

- 
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Tabel 3.16* 

Număr copii ai străzii 
Distribuţia pe sexe 

Masculin Feminin 

copii care trăiesc în stradă cu familia 0 
0 

copii care trăiesc în stradă fără familie 9 1 

copii care muncesc în stradă şi se 
reîntorc seara în familie 

10 

 

10 
 
 
 

Total                    30 19 11 

* datele vor fi solicitate de către DGASPC de la nivelul comunităţilor locale 
Obs. Numărul de copii ai străzii la sfârşitul perioadei raportate din tabelul 3,15  trebuie să fie egal cu numărul copiilor din tabelul 3,16 

 
 
 
Tabel 3.17* 

Distribuţia copiilor străzii pe grupe de vârstă 

<1 ani 1-2 ani 3-6 ani 7-9 ani 10-13 ani 14-17 ani 

0 0 1 3 11 15 
* datele vor fi solicitate de către DGASPC de la nivelul comunităţilor locale 
Obs. Numărul de copii ai străzii la sfârşitul perioadei raportate din tabelul 3,15  trebuie să fie egal cu numărul copiilor din tabelul 3,17 
 

Tabel 3.15* 

Categorii de copii ai 
străzii 

Număr de copii ai străzii 
la sfârşitul raportate  

Număr de copii care trăiesc în stradă şi beneficiază de 
servicii în perioada raportată** Total copii ai străzii 

care beneficiază de 
servicii  

Adăpost de zi şi 
de noapte 

Centru de zi Altele (precizaţi) 

copii care trăiesc în stradă 
cu familia 

0 0 0 0 0 

copii care trăiesc în stradă 
fără familie 

10 10 0 0 10 

copii care muncesc în 
stradă şi se reîntorc seara 
în familie 

20 20 0 0 20 

Total                30 30 0 0 30 
* datele vor fi solicitate de către DGASPC de la nivelul comunităţilor locale 
** copilul care este admis de mai multe ori într-un serviciu pe perioada raportată va fi luat în considerare o singură dată 

 
Tabel 3.18  

Categorii de copii ai străzii 

Număr de copii ai străzii care au părăsit strada în perioada raportată Total copii ai 
străzii care 
au părăsit 

strada integraţi în familie plasaţi în CPU plasaţi în CP altele(precizaţi) 

copii care trăiesc în stradă cu familia 0 0 0 0 0 

copii care trăiesc în stradă fără familie 4 0 0 1- 18 ani 5 

copii care muncesc în stradă şi se reîntorc 
seara în familie 

14 0 0 0 14 
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4. SĂNĂTATEA ŞI BUNĂSTAREA 
Tabel 4.1. 

Număr total de copii cu dizabilităţi la sfârşitul perioadei 
raportate  

Număr copii cu 
dizabilităţi cu plan de 
recuperare întocmit  

Număr de copii cu 
dizabilităţi pentru care s-

a emis pentru prima 
dată certificat de 

încadrare în grad de 
handicap sau  de 

orientare şcolară în 
perioada raportată 

(cazuri noi) 

Număr de copii cu dizabilităţi care frecventează o forma de învăţământ 

Învăţământ de 
masă 

Învăţământ 
special 

Învăţământ special integrat  

Alte situaţii 
(precizaţi)/ 
Prof. sprijin 

individual  grupă 
clasa 

compactă 

-numai cu certificat de orientare şcolară 
(dificultăţi de învăţare şi adaptare socio-
şcolară) 

61 - 

51 55 

6 - - - - 

- cu încadrare în grad de handicap uşor 71 71 
33 11 

13 7 - - 
 
- 

- cu încadrare în grad de handicap mediu 
258 258 83 35 48 53 - - - 

- cu încadrare în grad de handicap grav 
854 854 195 133 147 11 - - - 

- cu încadrare în grad de handicap accentuat 
257 257 15 84 85 21 - - - 

           
 
Nota: 
 Copiii  cu dizabilitati nescolarizati ( care  indeplinesc conditiile de varsta pentru a urma o forma de invatamant  dar nu frecventeaza nicio forma de invatamant ) sunt  acei copii cu domiciliul in judet, unde nu functioneaza 
scoli speciale si ai caror parinti nu doresc inscrierea acestora intr-o scoala speciala din municipiu sau copii, cu esec scolar si care, sunt intrati in abandon scolar. 
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Tabel 4.2 

Număr total de copii cu dizabilităţi la sfârşitul perioadei raportate 

Număr de copii cu dizabilităţi care beneficiază de servicii 
alternative Număr de 

asistenţi 
personali 

Distribuţia pe grupe de vârsta 

centru de zi 
centru de 

recuperare 
centru de 
consiliere 

Altele -  
fundatii 

0-2 ani 3-6 ani 7-13 ani 14-17 ani 

-numai cu certificat de orientare şcolară (dificultăţi de 
învăţare şi adaptare socioşcolară) 

61 

- - - - - 0 6 37 18 

- cu încadrare în grad de handicap uşor 71 
- 32 - - - - 3 52 16 

- cu încadrare în grad de handicap mediu 
258 - 13 - - - 45 42 138 33 

- cu încadrare în grad de handicap grav 
854 23 46 10 - 431 136 255 379 84 

- cu încadrare în grad de handicap accentuat 
257 - 30 - - - 34 45 161 17 



Fisa de monitorizare trimestrială 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Judetul Galati 21 

Tabel 4.3 

Număr total de copii cu dizabilităţi la sfârşitul 
perioadei raportate 

Locul unde se află copilul 

familia 
biologică 

familia 
extinsă 

alte 
familii/persoane 

centre de 
plasament 

publice 

centre de 
plasament 

private 
AMP – 

DGASPC AMP - OPA 

-numai cu certificat de orientare 
şcolară (dificultăţi de învăţare şi 
adaptare socioşcolară) 

61 

55 0 0 2 0 4 0 

- cu încadrare în grad de 
handicap uşor 

71 
26 0 2 28 0 15 0 

- cu încadrare în grad de 
handicap mediu 258 196 1 6 11 0 44 0 

- cu încadrare în grad de 
handicap grav 854 765 4 24 29 0 32 0 

- cu încadrare în grad de 
handicap accentuat 257 202 4 3 20 0 28 0 

 
Tabel 4.4. 

Număr de copii cu dizabilităţi din următoarele categorii 
de afecţiuni 

Număr de 
copii 

neurologică 350 

psihiatrică,                                                 din care cu 
autism 

669 

218 

locomotorie 56 

vizuală 71 

auditivă 13 

hiv/SIDA 25 

down (boli genetice) 71 

Altele (care nu se regăsesc in categoriile de mai sus) 246 

 
Tabel 4.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 4.6 

Distribuţia pe grupe de vârstă a copiilor infectaţi  HIV/SIDA 

<1 1-2 ani 3-6 ani 7-9 ani 10-13 ani 14-17 ani >18 ani 

11 7 0 3 1 3 0 

Obs. Numărul total al copiilor infectaţi HIV/SIDA din tabelul 4.5 trebuie să fie egal cu suma coloanelor 1-7 din tabelul 4.6 
 

 
 

Copiii infectaţi HIV/SIDA aflaţi 
la: 

Număr de copii infectaţi HIV/SIDA   
 

Număr de copii 
infectaţi HIV/SIDA 

care beneficiază de 
tratament  

 
25 

 
Număr de cazuri 

noi HIV/SIDA 
apărute în 

perioada raportată 

 
Total 

25 

Din care bolnavi 
SIDA 

 
2 
 6 

- familia naturală 21 4 21 1 

- rude până la gradul IV 0 0 0 0 

- alte familii/persoane 1 1 1 0 

- centre de plasament DGASPC 1 0 1 0 

- centre de plasament OPA 0 0 0 0 

- asistenţi maternali DGASPC 2 1 2 1 

- asistenţi maternali OPA 0 0 0 0 
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Tabel 4.7 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
 

Obs. Numărul total al copiilor infectaţi HIV/SIDA din tabelul 4.5 trebuie să fie egal cu suma coloanelor 1-2 din tabelul 4.7 
 
Tabel 4.8 

Copii infectaţi  HIV/SIDA aflaţi la: 

Număr de copii infectaţi HIV/SIDA care frecventează o forma de învăţământ 

Învăţământ de 
masă 

Învăţământ 
special 

Învăţământ special integrat  

Alte situaţii 
(precizaţi) 

individual  grupă 
clasa 

compactă 

- familia naturală 3 0 0 0 0 0 

- rude până la gradul IV 0 0 0 0 0 0 

- alte familii/persoane 1 0 0 0 0 0 

- centre de plasament DGASPC 0 0 0 0 0 0 

- centre de plasament OPA 0 0 0 0 0 0 

- asistenţi maternali DGASPC 0 1 0 0 0 0 

- asistenţi maternali OPA 0 0 0 0 0 0 

 
Tabel 4.9* 

 

Număr de copii aflaţi în 
situaţie de risc*  

Număr de familii în 
care sunt îngrijiţi 

copii aflaţi în 
situaţie de risc 

Număr de copii care au plan de servicii întocmit şi 
beneficiază de prestaţii şi servicii  

Număr de 
copii referiţi 

DGASPC  Centre de zi 
Centre de consiliere 
si sprijin pentru 
părinţi 

Altele (precizaţi) 

185 151 30 0 15 32 

      

Număr de familii 
monoparentale în care 

sunt îngrijiţi copii aflaţi în 
situaţie de risc 

Număr de copii aflaţi 
în situaţie de risc 

Număr de copii care au plan de servicii întocmit şi 
beneficiază de servicii de zi 

Număr de 
copii referiţi 

DGASPC  Centre de zi 
Centre de consiliere 

şi sprijin pentru 
părinţi 

Altele (precizaţi) 

59 102 30 0 0 6 
*datele vor fi solicitate de către DGASPC de la nivelul consiliilor locale 
** situaţiile care ar putea conduce la separarea copilului de părinţii săi 

 

5. TIMPUL LIBER SI ACTIVITATILE CULTURALE 
 
Tabel 5.1* 

 Comune Oraşe Municipii Total 

LOCURI DE JOACA      

Număr de locuri de joaca publice amenajate 
de primării 

79 4 60 143 

Număr de locuri de joaca private  0 0 1 1 

Total locuri de joacă 79 4 61 144 

*datele vor fi solicitate de către DGASPC de la nivelul consiliilor locale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distribuţia  copiilor  infectaţi HIV/SIDA pe sexe 

Masculin Feminin 

10 15 
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6. MĂSURI DE PROTECŢIE SPECIALĂ 
 
Tabel 6.1 

Fapta comisă  

Număr de copii care au săvârşit o 
faptă penală şi nu răspund penal 

Număr de copii care au săvârşit o faptă 
penală pentru care CPC/ instanţa a 

dispus o măsură de protecţie  

  
din care cu 
antecedente  

Plasament 
supraveghere 
specializată 

furt  18 3 0 4 

talharie 4 0 0 0 

vatamare corporala 0 0 0 0 

prostitutie 0 0 0 0 

viol 0 0 0 0 

omor 0 0 0 0 

Altele (violare de domiciliu, distrugere,lovire 
sau alte violente, detinere materiale 
pirotehnice) 9 0 0 0 

Total 31 3 0 4 

 
Tabel 6.2 

   
 
 
 
 
 
 

Obs. numărul de copii care au săvârşit o faptă penală şi nu răspund penal din tabelul 6.1. trebuie să fie egal cu  suma coloanelor 1 şi 2 (distribuţia pe 
sexe), respectiv suma coloanelor 3 şi 4 (distribuţia pe grupe de vârstă) din tabelul 6.2 

 
 
 
 
Tabel 6.3 

Fapta comisă 

Număr de copii care au săvârşit fapte penale 
şi răspund penal 

Număr de copii care au săvârşit 
fapte penale şi răspund penal pentru 

care instanţa a hotărât 
sancţionarea/reeducarea 

  
din care cu 
antecedente  

Penitenciar 
Centre de 
reeducare 

furt  6 0 0 0 

talharie 0 0 0 0 

vatamare corporala 0 0 0 0 

prostitutie 0 0 0 0 

viol 0 0 0 0 

omor 0 0 0 0 

Altele (instigare la furt, port fara drept al 
cutitului) 3 0 0 0 

Total 9 0 0 0 

 
Nota :sunt trecuti  copii care au inplinit 14 ani 
Tabel 6.4 

Distribuţia  pe sexe a copiilor care au săvârşit fapte 
penale şi răspund penal 

Masculin Feminin 

9 0 

 
Obs. Numărul copiilor care săvârşesc fapte penale şi răspund penal din tabelul 6,3  trebuie sa fie egal cu suma coloanelor 1 şi 2 din tabelul 6,4

Distribuţia  pe sexe a copiilor care au săvârşit fapte 
penale şi nu răspund penal Distribuţia pe grupe de vârstă a copiilor care au săvârşit 

fapte penale şi nu răspund penal 

Masculin Feminin 7-9 ani 10-13 ani 

28 3 2 29 
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Tabel 6.5 A. - COPII CETĂŢENI ROMÂNI AFLAŢI PE TERITORIUL ALTOR STATE - Cazuri de copii aflaţi în străinătate, pentru care a fost sesizată DGASPC* 
 

a) Ţara în 
care se află 
copilul (cf. 
sesizării) 

b) Număr 
de copii 
(cazuri) 

c) Sexul copilului d) Grupa de vârstă e) Domiciliul 
copilului 

f) Număr de 
copii (cazuri) 
pentru care 
părinţii au 
semnalat 
dispariţia, 
plecarea 
ilegală sau 
situaţia de 
pericol a 
acestora in 
străinătate** 

g) Număr de 
copii cu 
măsură de 
protecţie în 
străinătate 
(cf. sesizării) 

h) Situaţii de exploatare 
sau de traficare a copilului 
(cf. sesizării)***  

i) Număr de copii 
semnalaţi ca autori de 

infracţiuni****  

j) Număr de 
copii din total 
b) repatriaţi 
ca minori 
neînsoţiţi  

k) Număr de 
copii din 
total b) 
returnaţi 

împreuna cu 
familia prin 
acorduri de 
readmisie 

M F <1 an 1-2 
ani 

3-6 
ani 

7-9 
ani 

10-13 
ani 

14-17 
ani 

U R 1) Număr de 
cazuri de 
exploatare  

2) Număr de 
cazuri de 
traficare  

<14 ani 14-16 
ani 

17 ani 

Italia - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Spania 
 - 

- - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - 

Franta 1 1 - - - - - - 1 1 - - - - - - - 1 - - 

Suedia - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

TOTAL 1 1 - - - - - - 1 1 - - - - - - - 1 - - 

 
 
* Indiferent de modul în care a fost sesizat DGASPC (în scris, la telefonul copilului, la telefonul DGASPC, alte modalităţi), de persoana (fizică sau juridică) care a făcut sesizarea şi de numărul de sesizări primite pentru un copil. Vor fi 
luate în considerare numai cazurile nominale sesizate şi se vor exclude semnalările exclusiv numerice privind cazuri de copii români aflaţi neînsoţiţi în străinătate. 
** - Indiferent unde a fost făcută semnalarea (la Politie si/sau la DGASPC); DGASPC va solicita trimestrial informaţii la IJP. 
*** - Cazurile se enumera prin excludere reciprocă - exemplu: atunci când este menţionată/semnalată explicit o situaţie de trafic, indiferent în ce scop, cazul se numără numai la cazuri de traficare; daca este menţionată o situaţie de 
exploatare (sexuală, prin muncă, pentru implicare în infracţiuni, alte), fără nici o semnalare expresă pentru trafic de persoane, atunci cazul se enumeră  la "exploatare 
**** - Cazurile se enumera prin excludere de la categoriile menţionate in coloana h), daca nu exista menţiuni exprese pentru situaţii de exploatare sau de traficare. În cazul în care se menţionează comiterea de infracţiuni in asociere cu 
situaţii de traficare sau de exploatare, cazurile se enumera la exploatare sau la traficare, după caz (coloana h). 
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Tabel 6.5-B - COPII CETĂŢENI ROMÂNI AFLAŢI PE TERITORIUL ALTOR STATE  Solicitări la DGASPC pentru efectuarea de anchete sociale şi/sau transmitere de alte 

documente referitoare la cazurile de copii aflaţi in străinătate 
 
 

a) Solicitări adresate la DGASPC 
pentru efectuarea de anchete 
sociale şi transmitere de alte 
documente privind cazuri de copii 
neînsoţiţi aflaţi în străinătate - 
făcute de: 

b) Număr de 
solicitări* 

c) Nr. total de 
copii 

(cazuri)** 

d) Număr de solicitări / ţara în care se află copilul  e) Număr de copii din total 
b) repatriaţi ca minori 
neînsoţiţi  

f) Număr de copii din 
total b) returnaţi 

împreună cu familia 
prin acorduri de 

readmisie 

g) Observaţii 

Italia Franta Suedia Spania 

1) DPC 1 1 - 1 - - - - - 

2) Autoritati straine(precizati 
denumirea) 

-      

3) ONG-uri româneşti -      

4) ONG-uri străine (precizaţi 
denumirea) 

-      

5) Alte situaţii (precizaţi în coloana 
e) numele instituţiei sau, după caz, 
număr de solicitări făcute de 
"persoane fizice")  

-      

TOTAL 1 1 - 1 - - - - - 

 
* - Pentru fiecare din categoriile de la 1) la 5), se va lua în considerare numai o singură solicitare făcută de persoana fizică sau juridică respectivă, referitoare la un copil (sesizarea cea mai relevantă/completă/actuală); 
** - Se va trece numărul de copii pentru care s-au primit solicitări, indiferent de persoana care a făcut sesizarea şi de numărul de solicitări primite referitoare la acelaşi copil; 
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Tabel 6.5. C - COPII CETĂŢENI ROMÂNI AFLAŢI PE TERITORIUL ALTOR STATE  Cazuri de copii aflaţi pe teritoriul altor state, semnalate la DGASPC ca victime ale exploatării în 

străinătate*, pe ţări, sexe, grupe de vârstă şi tipuri de exploatare  
Nu sunt cazuri. 

Secţiunea A                       

a) Ţara În care 
se află copilul 

b) Tipuri de 
exploatare**: 

c) Număr 
de copii 
(cazuri)  

d) Sexul copilului e) Număr de copii (cazuri) pe grupa de vârstă  f) Număr de copii din total c) 
repatriaţi ca minori neînsoţiţi  

g) Număr de copii din total c) returnaţi 
împreună cu familia prin acorduri de 

readmisie 
M F <1 an 1-2 ani 3-6 ani 7-10 ani 11-13 ani 14-17 ani 

Italia 

1) Exploatare prin 
muncă 

   

        

2) Exploatare sexuală            

3) Exploatare pentru 
comitere de infracţiuni 

   
        

4) Alte tipuri            

Total cazuri - Italia            

Franta 

1) Exploatare prin 
muncă 

   
        

2) Exploatare sexuală            

3) Exploatare pentru 
comitere de infracţiuni 

   

        

4) Alte forme            

Total cazuri - Franta            

Spania 

1) Exploatare prin 
muncă 

   
        

2) Exploatare sexuală            

3) Exploatare pentru 
comitere de infracţiuni 

   

        

4) Alte forme            

Total cazuri – Spania            

TOTAL GENERAL            
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Tabelul 6.5 C1                   
Nu sunt cazuri. 
                                                                                                                                                     Tabelul 6.5.C2  
                                  Secţiunea C                                                                                              Nu sunt cazuri. 

 Număr total de copii (cazuri) pe tipuri de 
exploatare semnalate (toate ţările) 

Număr total 
de copii 
(cazuri)  1) 

Exploatare 
prin muncă 

2) 
Exploatare 
sexuală 

3) 
Exploatare 
pentru  
infracţiuni 

4) Alte 
forme 

M      

F      

TOTAL      

 
* - Se vor trece numai cazurile pentru care există informaţii privind situaţii de exploatare. 
** 1) Exploatarea prin munca include si cerşetoria; 
2) Exploatarea sexuală include prostituţia şi pornografia; 
3) exploatarea pt. comiterea de infracţiuni include furturi, tâlharii, etc, 
asociate cu precizări referitoare la exploatare. 
*** Copii victime ale exploatării, pentru care există menţiuni/semnalări ref. la protecţie 

 
 

 
Număr de copii victime*** cu masuri de protecţie in 
străinătate 

 

Italia Spania Franta Alte tari 
 

Număr total 
de copii 

M      

F      

TOTAL      
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Tabel 6.6 A - COPII CETATENI ROMANI AFLATI PE TERITORIUL ALTOR STATE Cazuri de copii semnalaţi la DGASPC ca victime ale traficului de persoane in străinătate*, pe tari, 

sexe, grupe de vârsta si tipuri de trafic 
„NU SUNT CAZURI” 

a) Tara in care se afla 
copilul 

b)Tipuri de trafic de copii**: c) Număr de 
copii (cazuri)  

d) Sex e) Număr de copii (cazuri) pe grupa de vârsta  f) Număr de copii din 
total c) repatriaţi ca 
minori neînsoţiţi  

g) Număr de copii din total 
c) returnaţi împreuna cu 

familia  
M F <1 an 1-2 ani 3-6 ani 7-10 ani 11-13 ani 14-17 

ani 

Italia 

1) Pentru munca            

2) Pentru exploatare sexuala            

3) Pentru comitere infracţiuni            

4) Pentru adopţie ilegala            

5) Pentru prelevare de organe            

6) Alte tipuri            

Total cazuri - Italia            

Franta 

1) Pentru munca            

2) Pentru exploatare sexuala    
        

3) Pentru comitere infracţiuni            

4) Pentru adopţie ilegala            

5) Pentru prelevare de organe            

6) Alte tipuri            

Total cazuri - Franta              

Spania 

1) Pentru munca            

2) Pentru exploatare sexuala            

3) Pentru comitere infracţiuni            

4) Pentru adopţie ilegala            

5) Pentru prelevare de organe            

6) Alte tipuri (abandon in spital)            

Total cazuri - Franta            

TOTAL GENERAL            
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Tabel 6.6 B -„NU SUNT CAZURI” 

 Număr de copii victime ***(cazuri) pe tipuri de trafic de persoane Număr 
total de 

copii 
(cazuri) 

 1) Pentru 
munca 

2) Pentru 
exploatare 
sexuala 

3) Pentru 
infracţiuni 

4) Pentru 
adopţie 
ilegala 

5) Pentru 
prelevare 
de organe 

6) Alte 
tipuri 

 

M        

F        

 
Tabel 6.6 C-„NU SUNT CAZURI”  

 Număr de copii victime cu masuri de protecţie in străinătate*** 

 Italia Franta Spania Alte tari Număr total   

M       

F       

TOTAL       

 
* -Se vor trece numai cazurile pentru care exista informaţii exprese privind situaţii de trafic de copii. 
** 1) Traficul pentru munca include cerşetoria si exclude prostituţia; 
 2) Traficul pt.exploatare sexuala include prostituţia si pornografia 
; 3) Traficul pentru comiterea de infracţiuni include furturi, tâlharii, etc., asociate cu precizări referitoare la traficarea copilului. 
*** Copii victime ale traficului, pentru care exista mentiuni/semnalari ref. La protecţie 
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Tabel 6.7 A COPII REPATRIAŢI  - Copii repatriaţi - victime si autori de infracţiuni - semnalaţi nominal la DGASPC, pe tari, sexe, grupe de vârsta „ NU SUNT CAZURI” 

 

a) Ţara din care a 
fost repatriat/ 
readmis copilul 

b) Număr de copii repatriaţi 
neînsoţiţi / readmişi cu familia 

c) Număr de copii victime  d) Nr. de 
copii autori 

de 
infracţiuni 

e) Nr. de 
copii alte 

situaţii 

f) Sex e) Domiciliu 
copil  

f) Număr de copii (cazuri) pe grupa de 
vârstă  

g) Număr 
de cazuri 
evaluate 
de 
DGASPC 
post 
repatriere 

h)Număr de 
copii 
beneficiari 
de servicii 
de sprijin 
exclusiv in 
familie 

i)Număr 
de copii 
beneficiari 
exclusiv 
de masuri 
de 
protecţie 
speciala in 
afara 
familiei 

j)Număr de 
copii 
beneficiari de 
servicii de 
sprijin in 
familie si de 
masuri de 
protecţie 
speciala in 
afara familiei  

  b1) Nr. 
total de 
copii  

b2) Nr. 
de copii 
neînsoţiţi 

b3) Nr. de 
copii 

readmişi cu 
familia 

c1) Nr. 
total de 

copii 

c2) Nr. 
cazuri 

exploatare 

c3) Nr. 
cazuri 
trafic 

M F U R <1 an 1-2 
ani 

3-6 
ani 

7-10 
ani 

11-13 
ani 

14-17 
ani 

Italia -                      

Franta -                      

Suedia                        

Spania -                      

TOTAL -                      

Copii repatriaţi 
neînsoţiţi -                      

Copii returnaţi cu 
familia 

-                      

M -                      

F                       

U -                      

R -                      

<1 an -                      

1-2 ani -                      

3-6 ani -                      

7-10 ani -                      

11-13 ani -                      

14-17 ani -                      

TOTAL -                      
Enumerarea/încadrarea cazurilor se face conform îndrumărilor de la capitolele anterioare 
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Tabel 6.7 B - COPII REPATRIAŢI - Copii repatriaţi neînsoţiţi şi copii returnaţi împreună cu familia  - măsuri de protecţie şi asistenţa acordate „NU SUNT CAZURI” 

  a) Nr. de copii 
repatriaţi 

/returnaţi cu 
familia 

b) Copii victime c) Nr. 
Cazuri 

autori de 
infracţiuni 

d) Nr. 
cazuri 
alte 

situaţii 

e) Sex  f) 
Domiciliu 

copil 

g) Număr cazuri pe grupă 
de vârstă  

h) Servicii de  reabilitare i) 
Servicii 
medic.  

j) Servicii educaţionale k) Nr cazuri 
de începere 

urmărire 
penala a 
agresor.  

l) Nr. cazuri  
de sancţiuni 
pentru părinţi 

b1) Nr. total 
de copii 
victime 

b2) Nr. cazuri 
exploatare 

b3 ) Nr. 
cazuri 
traficare 

M F U R <1 
an 

1-2 
ani 

3-6 
ani 

7-
10 
ani 

11-
13 
ani 

14-
17 
ani 

Cons.  
Psihologica 

Psiho- 
terapie 

Alte 
terapii 

Reintegr. 
şcolara 

Orientare, 
pregătire 
prof. 

1) Copii 
repatriaţi 
neînsoţiţi 

- -         

              

2) Copii 
returnaţi cu 
familia 

- -         

              

TOTAL - -                       

M -                        

F -                        

U -                        

R -                        

<1 an -                        

1-2 ani -                        

3-6 ani -                        

7-10 ani -                        

11-13 ani -                        

14-17 ani -                        

TOTAL - -                       

 
Enumerarea/încadrarea cazurilor se face conform îndrumărilor de la capitolele anterioare 
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Tabel 6.8 - Trafic intern de copii - Sesizări la DGASPC privind situaţii de trafic intern de copii   

 

Sesizări la DGASPC 
privind situaţii de trafic 
intern de copii - făcute de: 

Tipuri de trafic Nr. total de sesizări Nr. de sesizări 
confirmate                                                       
(nr. de cazuri) 

Nr. de sesizări infirmate 

1) copilul in cauza* 

1) Pentru exploatare prin muncă    

2) Pentru exploatare sexuală    

3) Pentru comitere de infracţiuni    

4) Pentru adopţie ilegală    

5) Pentru prelevare de organe    

6) Alte tipuri    

TOTAL (1)   0 0 0 

                    din care,   1) Pentru exploatare prin muncă    

1.A) la telefonul copilului 2) Pentru exploatare sexuală    

  3) Pentru comitere de infracţiuni    

  4) Pentru adopţie ilegală    

  5) Pentru prelevare de organe    

  6) Alte tipuri    

Subtotal (1.A)      

din care,  1) Pentru exploatare prin muncă    

1.B) la telefonul obişnuit 
al DGASPC 

2) Pentru exploatare sexuală 

   

  3) Pentru comitere de infracţiuni    

  4) Pentru adopţie ilegală    

  5) Pentru prelevare de organe    

  6) Alte tipuri    

Subtotal (1.B)      

2) profesionişti** 

1) Pentru exploatare prin muncă    

2) Pentru exploatare sexuală 2 0 2 

3) Pentru comitere de infracţiuni    

4) Pentru adopţie ilegală    

5) Pentru prelevare de organe    
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6) Alte tipuri    

TOTAL (2)   2 0 2 

                    din care,   1) Pentru exploatare prin muncă    

2.A) la telefonul copilului 2) Pentru exploatare sexuală    

  3) Pentru comitere de infracţiuni    

  4) Pentru adopţie ilegală    

  5) Pentru prelevare de organe    

  6) Alte tipuri    

Subtotal (2.A)      

                    din care,   1) Pentru exploatare prin muncă    

2.B) la telefonul obişnuit 
al DGASPC 

2) Pentru exploatare sexuală 

   

  3) Pentru comitere de infracţiuni    

  4) Pentru adopţie ilegală    

  5) Pentru prelevare de organe    

  6) Alte tipuri    

Subtotal (2.B)      

3) persoane fizice*** 

1) Pentru exploatare prin muncă 
2)     

2) Pentru exploatare sexuală    

3) Pentru comitere de infracţiuni    

4) Pentru adopţie ilegală    

5) Pentru prelevare de organe    

6) Alte tipuri    

TOTAL (3)      

                    din care,   1) Pentru exploatare prin muncă    

3.A) la telefonul copilului 2) Pentru exploatare sexuală    

  3) Pentru comitere de infracţiuni    

  4) Pentru adopţie ilegală    

  5) Pentru prelevare de organe    

  6) Alte tipuri    

Subtotal (3.A)      

                    din care,   1) Pentru exploatare prin muncă    
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3.B) la telefonul obişnuit 
al DGASPC 

2) Pentru exploatare sexuală 

   

  3) Pentru comitere de infracţiuni    

  4) Pentru adopţie ilegală    

  5) Pentru prelevare de organe    

  6) Alte tipuri    

Subtotal (3.B)      

4) autosesizări 
(DGASPC) 

1) Pentru exploatare prin muncă    

2) Pentru exploatare sexuală    

3) Pentru comitere de infracţiuni    

4) Pentru adopţie ilegală    

5) Pentru prelevare de organe    

6) Alte tipuri    

TOTAL (4)      

Total General (1+2+3+4)   2 0 2 

Subtotal  la telefonul 
copilului (1.A+2.A+3.A) 

  

   

Subtotal la telefonul 
obişnuit al DGASPC 
(1.B+2.B+3.B) 

  

0 0 0 

 
*= toate sesizările (în scris, la telefon sau înregistrate direct la sediul DGASPC) 
**=profesioniştii care identifică situaţii de abuz, neglijare, exploatare sau trafic în comunitate sau în alte instituţii decât DGASPC (medici, cadre didactice, psihologi, etc) 

***= părinţi/reprezentanţi legali, vecini, rude, etc 
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Tabel 6.9  - Trafic intern de copii – „NU SUNT CAZURI” 
 
II.A Cazuri de trafic intern /tipuri : Total Cazuri Urban Rural Nr. de copii ramaşi în 

familie (cu servicii oferite) 
Nr. de copii pentru care 
DGASPC a dispus PRU*  
(şi servicii cf.PIP) 

Nr. de copii pentru care 
instanţa a dispus PRU 
(si servicii cf.PIP)  

Nr. de cazuri pentru care 
s-a iniţiat urmărirea 
penală a traficantului 

Nr. de cazuri 
in lucru 

Nr. de cazuri 
închise 

1) Pentru exploatare prin muncă          

2) Pentru exploatare sexuală          

3) Pentru comitere de infracţiuni          

4) Pentru adopţie ilegală          

5) Pentru prelevare de organe          

6) Alte tipuri          

TOTAL (II.A)          

 
 
 
 
 
Tabel 6.10            Tabel 6.11 
„NU SUNT CAZURI”                                                                                                                                                                            „NU SUNT CAZURI” 

 
 
 

  care s-au produs în:   

(II.B) Cazuri de trafic intern / tipuri: Cu implicarea familiei Fără implicarea 
familiei 

1) Pentru exploatare prin muncă   

2) Pentru exploatare sexuală   

3) Pentru comitere de infracţiuni    

4) Pentru adopţie ilegală   

5) Pentru prelevare de organe   

6) Alte tipuri   

  Distribuţia pe sexe 

(II.C) Cazuri de trafic intern / 
tipuri: 

Masculin 

Feminin 

1) Pentru exploatare prin 
muncă 

 

 

2) Pentru exploatare sexuală   

3) Pentru comitere de 
infracţiuni 

 

 

4) Pentru adopţie ilegală   

5) Pentru prelevare de organe   

6) Alte tipuri   

TOTAL (II.C)   



Fisa de monitorizare trimestrială 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Judetul Galati 36 

Tabel 6.12- „NU SUNT CAZURI” 
 

 Distribuţia per grupe de vârstă    

(II.D) Cazuri de trafic intern/tipuri: <1 ani 1-2 ani 3-6 ani 7-9 ani 10-13 ani 14-17 ani >18 ani 

1) Pentru exploatare prin muncă        

2) Pentru exploatare sexuală        

3) Pentru comitere de infracţiuni        

4) Pentru adopţie ilegală        

5) Pentru prelevare de organe        

6) Alte tipuri        

TOTAL (II.D)                      

 
 
 
 
Tabel 6.13  
„NU SUNT CAZURI” 

  
Servicii de  reabilitare 

Servicii 
medicale (altele 
decât cele de 

reabilitare) 

Servicii 
educaţionale   

(II.E) Cazuri de trafic 
intern/tipuri: 

Consiliere  
psihologică 

Psihoterapie Alte terapii Reintegrare 
şcolară 

Orientare şi 
pregătire 
profesională 

1) Pentru exploatare prin muncă       

2) Pentru exploatare sexuală       

3) Pentru comitere de infracţiuni       

4) Pentru adopţie ilegală       

5) Pentru prelevare de organe       

6) Alte tipuri       

TOTAL (II.E)       

 

 
 


