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RAPORT DE ACTIVITATE 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi  

Anul  2014  

 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi este instituţie publică,cu 

personalitate juridică, înfiinţată în subordinea Consiliului Judeţului Galaţi. Realizează la nivel 
judeţean măsurile de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor 
singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap precum şi a oricăror persoane aflate în 
nevoie. Asigură promovarea respectării drepturilor copiilor şi susţine reforma în domeniul prevenirii 
separării copilului de părinţi şi al protecţiei speciale a copilului separat temporar sau definitiv de 
părinţi. 

DGASPC Galaţi s-a înfiinţat prin hotărârea nr. 107/20.12.2004 a Consiliului Judeţului Galaţi, 
prin reorganizarea Direcţiei Judeţene pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Direcţiei de Asistenţă 
Socială, conform prevederilor Legii nr. 272/2004 şi H.G. nr. 1434/2004. 

DGASPC îndeplineşte următoarele funcţii: 
1. de strategie asigură elaborarea strategiei de asistenţă socială, a planului de asistenţă socială 
pentru prevenirea şi combaterea marginalizării, precum şi a programelor de acţiune antisărăcie ; 
2. de coordonare a activităţilor de asistenţă socială şi protectie a copilului; 
3. de administrare a fondurilor pe care le are la dispoziţie; 
4. de colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi instituţiilor care au 
responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă socială, 
precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu; 
5. de execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare pentru 
implementarea strategiilor cu privire la actiunile antisărăcie, prevenirea şi combaterea 
marginalizării sociale, precum şi pentru soluţionarea urgenţelor sociale individuale si colective la 
nivelul judeţului; 
6. de reprezentare a Consiliului Judeţului pe plan intern şi extern în domeniul asistenţei sociale şi 
protecţiei copilului. 

In calitate de serviciu public de asistenţă socială de interes judeţean, Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului are responsabilitatea acordării, dezvoltării şi diversificării 
serviciilor sociale specializate, in funcţie de nevoile sociale identificate, cu scopul prioritar de a 
mentine funcţionalitatea socială a persoanei, urmărind reinserţia in mediul propriu de viaţa, familial 
şi comunitar. 

 

DOMENIUL PROTECTIA SI PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUI 

 

In vederea asigurarii protectiei si promovarii drepturilor copilului, in anul 2014, DGASPC Galati a 
desfasurat activitati de prevenire a situatiilor de risc pentru copil si familia sa si a acordat servicii 
sociale pentru combaterea excluziunii sociale si cresterea calitatii vietii. 
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Activitati de informare si prevenire 

1. A fost transmise reprenzentantilor autoritatilor publice locale din judetul Galati proiecte ale 
formularelor ce trebuie utilizate in activitatea curenta de protectie a copilului;  

2. La solicitarea persoanelor cu atributii de asistenta sociala din cadrul primariilor, au fost 
realizate instruiri privind aplicarea Legii nr. 272/2004, cu noile modificari, si in ceea ce 
priveste aplicarea noului Cod Civil si s-a acordat sprijin metodologic pentru completarea 
formularelor si intocmirea dosarelor copiilor aflati in situatii de risc in comunitate;  

3. A fost transmise in scris, tuturor primariilor din judetul Galati, informari privind modificarile 
aduse legii speciale de protectie a drepturilor copilului( Legea nr. 272/2004) si noile 
prevederi ale noului Cod Civil.  

 

Activitati de evaluare initiala a sesizarilor privind incalcarea drepturilor copilului 

 

 au fost evaluate 666 sesizari privind neglijarea copiilor/incalcarea drepturilor acestora, din 
care:  

o 264 sezisari confirmate : 10 nou- nascuti au fost abandonat in maternitate/spital de 
pediatrie; 37 copii plasat la AMP; 45 copii plasati in centrul de plasament; 26 copii 
au fost plasati la rude/alte familii datorita neglijentei parintilor; 4 cupluri mama – 
copil au fost gazduite in Centrul Maternal; pentru 10 copii s-a solicitat decaderea din 
drepturi a parintilor datorita neglijentei grave; 1 copil a fost plasat la CTF; pentru 8 
copii s-a dispus plasarea in regim de urgenta prin ordonanta presedintiala la 
AMP/CP;   106 persoane au fost consiliate pentru prevenirea unei sarcini nedorite, 
si in 17 cazuri s-a solicitat politiei efectuarea de verificari pentru acte sexuale cu 
minori.  

o 402 sezisari neconfirmate ramase in evidenta serviciului in monitorizare conform 
dispozitiilor legii. 

 1028 anchete sociale şi rapoarte de vizită au fost  efectuate pentru instrumentarea 
cazurilor. 

 
Situatie comparativa a sesizarilor privind incalcarea drepturilor copilului 
 

 Anul  2013 Anul 2014 

Sesizari 547 666 

 
Evaluarea initiala este completata de activitatea Centrului de asistenta si sprijin pentru femeia 
gravida, planning si prevenire abandon si a Centrului de consiliere si sprijin pentru parinti  si consta 
in : 

 asigurarea legaturii permanente cu unitatile sanitare pentru a preveni abandonul copiilor, in 
anul 2014,  indentificandu-se 14 copii abandonati in unitatile sanitare din judetul Galati; 

 consilierea si sprijinul acordat mamelor care prezinta risc de abandon al copiilor, 
instrumentandu-se 140 sesizari privind mame minore;  

 
 
 

Servicii sociale acordate copiilor si familiilor acestora 
 
 

1. Protecţia copilului aflat în plasament la asistentul maternal profesionist  
 

Serviciul asistenta maternala are ca scop oferirea unui cadru stabil si securizat in familii de 
asistenti maternali pentru copiii lipsiti, temporar sau definitiv, de octrotirea parintilor sai, pana la 
gasirea unei solutii definitive de tip familial - reintegrarea in familia naturala sau adoptie interna. 
Situatia asistentilor maternali profesionisti  si a copiilor aflati in plasament la acestia se prezinta 
astfel : 
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Tipuri de caz Anul  2013 Anul  2014 

Asistenti maternali atestati  387 369 

Asistenti maternali cu copii in plasament  

Din care: cu un copil in plasament  

cu doi copii in plasament  

cu trei copii in plasament  

381 

89 

284 

8 

367 

65 

290 

12 

Asistenti maternali care ocrotesc copii cu handicap  97 93 

Total copii aflati in plasament la asistent maternal 
profesionist  

681 681 

 
In activitatea de monitorizare a masurii de protectie – plasament la AMP- s-au efectuat: 

 Mutarea copilului de la AMP la altul – 16; 

 Instituirea masurii de plasament la AMP – 44; 

 Mentinerea masurii de plasament la AMP – 220; 

 Incetarea masurii de plasament la asistent maternal profesionist – 35; 

 Mentinerea masurii de protectie, ca urmare a majoratului si frecventarii unei forme 
de invatamant de zi – 14; 

 Mentinerea masurii de protectie, ca urmare a reevaluarii situatiei socio-familiale – 
277; 

 Reintegrarea in familia naturala - 4; 

 Incetarea masurii de plasament la asistent maternal profesionist, ca urmare a 
majoratului – 26; 

 Incredintare in vederea adoptiei – 19; 

 Inlocuire masura de plasament la asistent maternal profesionist cu masura de 
plasament intr-un centru de plasament -20; 

 Inlocuire masura de plasament la asistent maternal profesionist cu masura de 
plasament familial -6. 

 
         In vederea monitorizarii activitatii asistentilor maternali profesionisti si a evolutiei copiilor aflati 
in plasament la acestia, au fost realizate 2930 anchete sociale la domiciliu asistentilor maternali/ 
familiilor naturale/largite ale copiilor aflati in asistenta maternala. Pentru 33 copii aflati in asistenta 
maternala instanta a dispus deschiderea procedurii de adoptie,iar pentru 80 copii a fost propusa ca 
finalitate a PIP adoptia interna, ca urmare a esecului demersurilor de reintegrare in familia naturala 
/largita.  

In anul 2014, a fost continuat procesul de recrutare, evaluare si atestare pentru noi asistenti 
maternali. Astfel, au fost depuse 40 cereri de solicitari de a deveni asistent maternal profesionist, 
30 cereri au parcurs procesul de evaluare, 15 persoane au obtinut atestatul de asistent maternal 
profesionist iar 10 persoane dintre acestea au primt copii in plasament si au fost angajate.  
 
In perioada raportata, copiii aflaţi în plasament la asistenţi maternali au fost în tabăra şcolară de la 
Gârboavele De asemenea, 4 copii cu rezultate şcolare foarte bune au fost recompensaţi cu o 
tabară de ornitologie şi cultură ecologică organizată la Sf. Gheorghe, jud. Covasna, în parteneriat 
cu Asociaţia „Atelierul de Idei” Galaţi, în perioada 02-05.07.2014. 
 

2. Protecţia copilului aflat în dificultate prin plasament în  familie 
 La 31 decembrie 2014, sunt 420 copii aflati in plasament familial,  astfel : 

- 288 copii aflati in plasament la rude pana la gradul IV; 
- 123 copii aflati in plasament la alte familii/persoane; 
- 8 copii plasati din alte judete. 
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Situatia comparativa a copiilor aflati in plasament familial 
 

  Anul 2013  Anul 2014 

Nr. copii aflati in plasament 
familial 

487 420 

 
Comparativ cu anul anterior, se constata o tendinta de scadere a numarului total de cazuri 

de la 487 la 420 cazuri, avand in vedere faptul ca au fost inregistrate mai multe incetari a măsurilor 
de protectie speciala prin reintegrari familiale, prin instituirea tutelei sau prin incetari datorate 
atingerii varstei majoratului.  
Activitatea de protectie a copilului aflat in plasament familial este evidentiata in: 

- 1236 rapoarte de reevaluare trimestriale; 
- 437 revizuire Plan individual de protectie; 
- 732 rapoarte de vizita; 
- 131 rapoarte de evaluare detaliata. 
 
3 . Delincventa juvenila 

In anul 2014,  au fost inregistrate 126 sesizari cu privire la copii care au savarsit fapte penale  si nu 
raspund penal. Aceste sesizari se refera la fapte antisociale savarsite de 94 copii, dintre care 72 
copii au varsta intre 7-13 ani si 22 copii au peste 14 ani. In  anul 2013,  158 copii ( 122 copii au 
varsta intre 7-13 ani si 36 copii  au peste 14 ani) au savarsit 207 fapte penale si nu raspund penal.  

Comparativ cu anul 2013, numarul de copii care au savarsit fapte penale si nu raspund 
penal a scazut . Existenta faptelor savarsite de minori, se explica prin aparitia unor disfunctii la 
nivel familial, carente de afectivitate, efectele produse de criza economică cu urmări nefaste 
asupra vieţii materiale şi spirituale ale copiilor si familiilor acestora, lipsa de supraveghere 
permanentă de către părinţi, discontinuitatea în educaţie a minorilor de către şcoală. 

 

Fapta comisa Nr.  fapte penale  

furt 86 

talharie 6 

Vatamare corporala - 

prostitutie -  

Viol  - 

Omor  -  

Altele( violare domiciliu, profanare 
morminte, distrugere, lovire ) 

34 

 
Se observa ca ponderea majora in totalul faptelor comise de minori este detinuta de 

infractiunea de furt, determinata de starea materiala precara a familiilor din care provin copiii. 
 
4. Protecţia copilului prin adoptie  

Adoptia reprezinta finalitatea ideala in cazul copiilor lipsiti de ocrotirea parintilor naturali, previne 
intitutionalizarea,  prin adoptie respectandu-se un drept fundamental al copiilor si anume acela de 
a creste intr-o familie. 

Situatia comparativa pentru anii 2013-2014 privind activitatile referitoare la procedura de adoptie si 
postadoptie a copilului: 
 

 Anul 2013 Anul 2014 

Nr. copii adoptabili 55 111 

Nr. familii care au solicitat informatii despre adoptii 78 56 

Nr. Familii care au depus cerere pentru a deveni 
adoptatori 

32 31 

Nr. Copii adoptati-adoptii finalizate 13 22 

Nr. Familii atestate, fara copii 20 156 

Nr. Familii monitorizare post-adoptie 52 42 
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Procedura adoptiei si implicit a potrivirii dintre parinte si copil pleaca de la nevoile copilului, 

adoptia urmarind identificarea celei mai potrivite familii pentru copil, si nu gasirea copilului care sa 
contituie un raspuns la problemele familiei.  

Dupa obtinerea atestatului, familiei ii va putea fi incredintat un copil adoptabil , pentru care 
instanta a admis deschiderea procedurii adoptiei interne. 

 
Situaţie comparativă cu anul anterior - dosare finalizate prin sentinţe civile definitive şi 
irevocabile. 
 

Nr.crt Activitatea Anul 2013 Anul 2014 

1.  Incuviinţări 13 21 

2.  IVA 13 23 

3.  DPA 78 111 

4.  Atestate eliberate 35 32 

Astfel, in perioada 2013-2014 se constata o crestere a numarului de adoptii finalizate, o crestere 
semnificativa a numarului deschiderilor procedurii adoptiei interne precum si o crestere a  
incredintarilor in vederea adoptiei. 

 
5. Protectia copilului in structuri de tip rezidential 

Serviciile de tip rezidential ofera acces copiilor si tinerilor aflati in situatie de risc social si lipsiti 
temporar sau definitiv de ingrijirea parintilor, pe o perioada de timp determinata, la servicii de 
protectie sociale, educationale, de recuperare/reabilitare, realizate  prin activitati de gazduire, 
asistenta medicala, ingrijire, educatie, socializare, consiliere/psihoterapie, precum si dezvoltarea 
deprinderilor de viata independenta, integrare socio-profesionala, (re)integrare familiala. Aceste 
servicii sunt acordate conform Planului individualizat de protectie al copilului si a Planului de 
recuperare pentru copilul cu dizabilitati. 

La 31 decembrie anul 2014, situatia copiilor/tinerilor cu masura de plasament in cadrul serviciilor 
de tip rezidential era urmatoarea: 

 servicii apartinand organizatiilor nonguvernamentale – 21 copii/tineri plasati; 

 servicii aflate in subordinea DGASPC Galati – 363 copii/tineri plasati; 

 centre de zi aflate in subordinea DGASCPC Galati – 35 copii ocrotiti. 
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Se observa ca in perioada 2013-2014, numarul copiilor institutionalizati in serviciile de tip 
rezidential a fost relativ constant, cu toate ca, in perioada mentionata, s-au evidentiat efectele 
crizei economice caracterizate printr-o rata mai mare a abandonului de copii. De asemenea, in 
aceeasi perioada, numarul copiilor plasati in servicii apartinand ONG-urilor a fost in continua 
scadere, cazurile fiind preluate aproape in exclusivitate de catre DGASPC. 

Serviciile sociale de ingrijire de tip rezidential sunt oferite in urmatoarele structuri: 

a. servicii de tip rezidential pentru copilul fara dizabilitati – total capacitate cazare 152 locuri: 

 1 centru plasament; 

 8 apartamente; 

b. servicii de tip rezidential pentru copilul cu dizabilitati – total capacitate cazare 194 locuri: 
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 5 centre de plasament; 

 2 apartamente. 

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

 1 centru de primire in regim de urgenta 

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

In anul 2014, 70 copii au fugit din sistemul de protectie de tip  rezidential a DGASPC Galati. 
Frecventa plecarii fara invoire din centre variaza astfel: 12 copii au fugit de 2 ori, iar 58 copii au 
fugit o singura data. Cele mai frecvente motive care i-au determinat sa faca acest lucru au fost 
dorinta de libertate, de independenta sau tendinta spre vagabondaj. 

 
In anul  2014, situatia copiilor nepusi in legalitate, aflati in familii cat si institutionalizati se prezinta 
astfel:  

 copii nepusi in legalitate pe linie de stare civila – 3 copii . 

 copii nepusi in legalitate pe linie de evidenta a persoanelor – 4 minori nu au fost pusi inca in 
legalitate intrucat sunt plecati fara invoire din centrele unde au rezidenta.  

Motivele care au stat la baza nepunerii in legalitate a copiilor atat pe linie de stare civila cat si pe 
linie de evidenta a personelor sunt lipsa unui domiciliu stabil, gradul scazut de educatie si interes al 
parintilor, veniturile reduse. 
 

    6. Servicii sociale de ingrijire de zi  sunt oferite in urmatoarele structuri: 

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

Centrul de recuperare pentru copilul cu handicap si Centrul de zi Tecuci acorda servicii de 
zi pentru copilul cu dizabilitati. Centrul de consiliere si asistenta pentru persoane cu tulburari de 
spectru autist ofera servicii de zi pentru copii cu tulburari de spectru autist. 

Intrari  in sistemul de protectie de tip rezidential 

Masura de protectie Intrari anul 2014 

Plasament 7 

Ordonanta presedintiala  11 

Plasament in regim de urgenta 70 

Admiteri in CPRU/Centru Maternal 63 

Proveniti de la AMP 20 

Proveniti din plasament familial 2 

Total intrari 171 

 

Iesiri din sistemul de protectie de tip rezidential 

Masura de protectie  

Plasament la AMP 32 

Plasament la persoane/familii 6 

Reintegrare familiala 64 

Majorat/efectul legii 63 

Alte situatii 6 

Total iesiri 172 
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7. Protectia copilului refugiat 

In anul 2014, conform prevederilor Legii nr. 272/2004, la solicitarea Centrului Regional de Cazare 
si Proceduri pentru Solicitantii de Azil Galati, a fost numit un reprezentant legal pentru 49 minori, 
solicitanti de azil, proveniti din: 

a. Siria – 5 copii; 

b. Bangladesh – 3 copii; 

c. Afganistan – 34 copii; 

d. Pakistan – 1copil; 

e. Somalia  – 2 copii. 

In cazul a 3 copii ( unul copil din Bangladesh si 2 copii din Somalia), dupa admiterea cererii 
de azil, s-a acordat protectie subsidiara si a fost instituit plasamentul in regim de urgenta in cadrul 
unui serviciu de tip rezidential al DGASPC Galati.  

      8. Protectia copilului abuzat, neglijat,exploatat, traficat, repatriat 

Protectia copilului abuzat, neglijat, exploatat, traficat, repatriat este asigurata prin 
interventia rapida si eficienta in situatii de urgenta si consta in evaluarea, solutionarea cazurilor in 
raport cu nevoile beneficiarului, asigurand masurile necesare de protectie in regim de urgenta 
precum si in identificarea masurilor alternative care sa previna separarea copilului de mediul 
familial. 

Sesizarile privind copilul abuzat, neglijat, exploatat, traficat, repatriat provin atat de la 
Telefonul Copilului 983 cat si de la profesionisti, persoane fizice/juridice sau copilul in cauza. 

 In anul 2014, au fost confirmate urmatoarele sesizari privind copilul abuzat, neglijat, 
exploatat, traficat: 

Cazuri de: Total cazuri Urban Rural 

Abuz fizic 56 46 10 

Abuz emotional 73 40 33 

Abuz sexual 28 7 21 

Neglijare 256 95 161 

Exploatare prin munca 2 2 0 

Repatrieri  17 8 9 

Trafic  7 3 4 

Alte situatii  19 17 2 

Exploatare sexuala 0 0 0 

Total 458 218 240 

Copii, cetateni romani aflati pe teritoriul altor state, semnalati la DGASPC: 

 1 cazuri –Italia-  cu masura de protectie in strainatate; 

 4 cazuri – Spania – cu masura de protectie in strainatate; 

 1 caz – Germania  – victima a exploatarii prin munca; 

 

9. Protectia copilului cu dizabiliati aflat in familie 

Serviciile specializate acordate copiilor cu dizabilitati consta in evaluarea şi reevaluarea 
medico-psiho-socială a acestora în vederea încadrării într-un grad de handicap şi stabilirii 
planurilor de recuperare. 

Situatie copii cu dizabiliati aflati in evidenta DGASPC Galati la 31 decembrie 2014. 
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Număr de copii cu dizabilităţi din 
următoarele categorii de afecţiuni 

Număr de 
copii 

neurologică 313 

psihiatrică,                                                 din 
care cu autism 

602 

227 

locomotorie 51 

vizuală 70 

auditivă 12 

hiv/SIDA 20 

down (boli genetice) 68 

Altele (care nu se regăsesc in categoriile de mai 
sus) 243 

 

Situatie comparativa a cazurilor noi/reevaluari – 2013-2014 

 Anul 2013 Anul 2014 

Cazuri noi 190 175 

Reevaluari 1376 1346 

 

Echipa mobila pentru copilul cu dizabiliati a acordat sprijin in procesul de recuperare si 
reabilitare a acestuia prin realizarea de interventii speciale, trasnmiterea de informatii, cunostinte si 
tehnici de lucru parintilor/reprezentantilor legali ai copilului la domiciliul familiei. 

In anul 2014, Echipa mobila pentru copilul cu dizabilitati a acordat asistenta pentru 50 
beneficiari, implementandu-se 50 planuri individualizate de asistenta, realizandu-se 2127 de 
interventii ale specialistilor si 435 interventii logopedice desfasurate la sediul institutiei. 

La 31 decembrie 2014, in evidenta Centrului de consiliere şi asistenţă a persoanelor cu 
tulburari de spectru autist sunt 14 copii care beneficiaza de servicii terapeutice specializate. 

10. Servicii de evaluare si consiliere psihologica acordate copiilor/tinerilor 

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

Tipuri de servicii acordate de catre psihologi in perioada raportata : 

 Evaluare  psihologica copii – 1811 ; 

 Consiliere psihologica copii – 1062 ; 

 Terapie pentru copilul Tulburari cu Spectru Autist – 955 ; 

 Consiliere psihologica tineri institutionalizati - 24 ; 

 Monitorizare postadoptie – 86 ; 

 Consiliere psihologica adulti – 829 ; 

 Evaluare psihologica – 1066 ; 

 Activitati multisenzoriale – 223 ; 

 Activitati educationale – 872 ; 

 
11. Comisia pentru Protectia Copilului : 

 Mentinerea plasamentului la A.M.P. – 19 ; 

 Incetare plasament la A.M.P. – 21 ; 

 Instituire plasamentului familial – 9; 

 Mentinerea plasamentului familial – 89; 

 Incetare plasament familial – 58; 

 Instituire plasament institutional – 1; 
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 Mentinere plasament la fundatie – 1; 

 Mentinere plasament institutional – 71; 

 Incetare plasament institutional 40; 

 Incetare supraveghere specializata in familie – 5; 

 Instituire supraveghere specializata in familie – 7; 

 Incetare plasament la fundatie – 4; 

 Reinoire atestate AMP – 132; 

 Retrageri atestate AMP - 19; 

 Certificate de incadrare in grad de handicap – 1271; 

 Certificate de incadrare in  grad de handicap cazuri noi – 193; 

 Hotarari grad grad usor – 68; 
 
 

DOMENIUL PROTECTIA SI PROMOVAREA DREPTURILOR PERSONAELOR ADULTE 
 
 

Servicii sociale acordate persoanelor adulte 
 
1 .  Servicii sociale acordate  persoanelor adulte cu handicap aflate in familii  
 

Evaluare complexa a persoanelor adulte  presupune (re)evaluarea medico-psihosocială în 
vederea propunerii încadrării/respingerii încadrării în grad de handicap, întocmirea actelor 
necesare în vederea transmiterii dosarelor către Comisia de Evaluare Medicală (C.E.M.) în 
vederea încadrării în grad de handicap şi eliberarea certificatelor de handicap.  
Serviciul de evaluare complexa adulti a desfasurat in anul 2014 urmatoarele activitati: 

 6880 persoane au fost informate privind problematica psiho-medico-sociala si vocationala; 

 au fost intocmite 6070 dosare pentru evaluare in cadrul Comisiei de evaluare persoane cu 
handicap adulte; 

 evaluarea situatiei medicale, psihologice, sociale si vocationale pentru 6070 persoane; 

 evaluarea la domiciliul persoanelor nedeplasabile pentru 498 persoane; 
 

Situatie comparativa a cazurilor noi/reevaluari – 2013-2014 

 Anul 2013 Anul 2014 

Cazuri noi 1671 1587 

Reevaluari 4724 4881 

 
Situatia persoanelor adulte cu dizabilitati la data de 31.12.2014 pe tip si grad de handicap 

 
Grad  
Handicap 
 

Fizic Somatic Auditiv Vizual Mental Psihic Asociat HIV/ 
SIDA 

Boli rare  Surdo-
cecitate 

Total 

Gr. I 
(grav) 

1257 275 0 988 444 478 472 225 1 0 4140 

Gr. II 
(accentuat
) 

1653 1435 441 419 548 848 667 37 0 40 6088 

Gr. III 
(mediu) 

652 190 31 127 126 74 153 1 0 1 1355 

Gr. IV 
(usor) 

18 11 0 7 1 4 5 0 0 0 46 

Total 
general 

3580 1911 472 1541 1119 1404 1297 263 1 41 11629 
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Situatia copiilor cu dizabilitati la data de 31.12.2014 pe tip si grad de handcap 
 

Grad  
Handicap 

 

Fizic Somatic Auditiv Vizual Mental Psihic Asociat HIV/ 
SIDA 

Boli rare  Surdo-
cecitate 

Total 

Gr. I 
(grav) 210 96 1 23 215 205 2 14 0 0 766 

Gr. II 
(accentuat
) 48 100 2 19 23 70 2 9 0 0 273 

Gr. III 
(mediu) 28 66 30 14 19 66 1 0 0 2 226 

Gr. IV 
(usor) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 
general 286 262 33 56 257 341 5 23 0 2 1265 

 
Serviciile specializate in instrumenatrea dosarelor persoanelor adulte cu handicap/aflate in 
dificultate au intocmit: 
 

 5975 Planuri individuale de servicii pentru realibiliate si integrare sociala; 

 439 anchete sociale pentru persoanele adulte cu handicap; 

 40 anchete sociale pentru persoane adulte aflate in dificultate. 

 20 persoane varstnice beneficiare a Centrului de zi Speranta din Cadrul Fundatiei de sprijin 
a Varstnicilor, au beneficiat de acces la informatii privind dreptul persoanelor varstnice cu 
dizabilitati; 

 Au fost eliberate 959 de legitimatii pentru gratuitatea transportului urban si 384 legitimatii de 
persoansa cu handicap. 

 
In perioada raportata, a avut loc “Saptamana Portilor Deschise”, activitate ce a avut in vedere: 

 Informarea opiniei publice referitoare la problematica persoanelor adulte cu handicap 
de tip mintal; 

 Constientizarea opiniei publice de efectele marginalizarii persoanelor cu handicap 
adulte cu afectiuni mintale si orientarea acesteia catre intelegere si implicare. 

          
   Cu ocazia Zilei Mondiale a Refugiatului - 20.06.2014 prin Serviciul Asistenta Persoane 
Defavorizate a fost desfasurata o campanie stradala de informare a cetatenilor cu privire la 
drepturile si obligatiile persoanelor cu statut de refugiat. In acest sens, au fost distribuite pliante 
informative si fluturasi. 
 
Cu ocazia Zilei Internationale in lupta impotriva abuzului si traficului ilicit de droguri – 26.06.2014 
prin Serviciul Asistenta Persoane Defavorizate a fost desfasurata o campanie stradala de 
informare a cetatenilor cu privire la fenomenul negativ de trafic si consumul de substante nocive. In 
acest sens, au fost distribuite pliante informative si fluturasi. 
 
In vederea marcarii Zilei Internationale a Persoanelor cu Dizabilitati, Directia Generala de Asistenta 
Sociala si Protectia Copilului Galati a organizat in data de 3 decembrie 2014 o campanie de 
informare stradala asupra drepturilor si obligatiilor persoanelor adulte cu dizabilitati. 

 
Cu ocazia “Zilei Internationale a Persoanelor Varstnice – 01 octombrie”, DGASPC Galati 

a organizat o campanie stradala pentru a transmite un mesaj de incurajare persoaneilor de varsta 
a III-a. In acest sens, copiii aflati in sistemul de protectie au oferit felicitari, flori si fructe persoanelor 
varstnice. De asemenea, au fost impartite pliante informative si au fost acordate consilieri sociale, 
specialistii Serviciului Asistenta Persoane Defavorizate incercand astfel sa vina in intampinarea 
nevoilor si problemelor cu care se confrunta persoanele varstnice din judetul Galati. 
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2. Protectia persoanelor adulte cu handicap in structuri de tip rezidential 
DGASPC Galati asigura servicii de rezidenta pentru persoanele adulte cu handicap in 4 

centre cu o capacitate totala de cazare de 77 locuri.  
La 31 decembrie 2014, sunt inregistrati 97 beneficiari in centrele rezidentiale pentru persoane 
adulte cu handicap, astfel: 

 36 beneficiari asistati in Centrul de Recuperare si Reabilitare Persoane Adulte cu 
Handicap nr. 1;  

 9 beneficiari asistati in Locuinta Protejata nr. 1 ,,Catalina”; 

 13 beneficiari asistati in  Centrul de Pregatire Pentru O Viata Independenta Dragos; 

 15 beneficiari asistati in Centrul de Pregatire pentru o Viata Independenta pentru 
Persoane cu Handicap Adulte Elena Tg. Bujor. 

 24 beneficiari asistati in Centrul de Recuperare si Reabilitare Persoane Adulte cu 
Handicap nr. 2;  

 
De asemenea, 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 2014 este de 
53.  
Numarul de persoane adulte noi intrate in sistem – 43; 
Numarul de persoane iesite din sistem – 21. 
 
 
3. Servicii sociale de zi pentru persoanele adulte cu handicap sunt oferite in urmatoarele 
structuri: 

 Centrul de zi pentru integrarea socio-profesionala a persoanelor adulte cu handicap 
asigura servicii de informare, consiliere si  re(integrare) socio-profesionala. 

In anul 2014, 161 de persoane adulte cu handicap au beneficiat de serviciile oferite in centru, 
din care:  

 113 persoane adulte cu handicap au beneficiat de servicii de informare; 

 48 persoane adulte cu handicap au fost integrati socio-profesional. 
 

Din cele 48 persoane prealuate de responsabilii de caz in vederea integrarii socio-
profesionale, 26 persoane adulte cu handicap sunt tineri institutionalizati si 22 persoane adulte 
cu handicap provin din familii. 

 
De asemenea, in urma invitatiei primite din partea Asociatiei Nevazatorilor din Romania, 

Filiala Judeteana Galati, o reprezentanta a Centrului de zi pentru integrarea socio-profesionala a 
persoanelor adulte cu handicap a participat in calitate de membru al juriului la faza zonala a 
concursurilor nationale “Pe meridianele lumii” si “Imaginea ta conteaza”, desfasurate in sala 
de conferinte a Hotelului Faleza. 

 
In urma invitatiei primite din partea AJOFM Galati, in ziua de 25 aprilie 2014, reprezentante 

ale  Centrului de zi pentru integrarea socio-profesionala a persoanelor adulte cu handicap au 
insotit beneficiarii inscrisi in evidentele centrului, in vederea integrarii profesionale, la Bursa 
Generala a Locurilor de Munca. Au purtat discutii cu angajatorii prezenti la bursa si au lasat cv-
urile beneficiarilor pentru a fi contactati in vederea angajarii. 

 
In data de 28 aprilie 2014, cu ocazia Zilei Mondiale a Sigurantei si Sanatatii la Locul de 

Munca, a avut loc, la Centrul de Pregatire pentru o Viata Independenta “Dragos”, dezbaterea cu 
tema ”Determinarea riscurilor si modurilor de prevenire a accidentelor intr-o lume 
schimbatoare a muncii”. S-au purtat discutii despre accidente, boli profesionale la locul de 
munca: cauze, necesitatea prevenirii accidentelor si problemelor de sanatate la locul de munca, 
etc. La discutii au participat beneficiarii asistati in Centrul de Pregatire pentru o Viata Independenta 
“Dragos”, in vederea integrarii lor socio-profesionale. 

 
In urma invitatiei primite din partea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si 

Persoanelor Varstnice un reprezentant al DGASPC a participat la Conferinta Nationala de 
inchidere a proiectului “ Viata dupa gratii”, ce a avut drept scop reintegrarea socio-profesionala a 
persoanelor private de libertate. In cadrul conferintei au fost prezentate: rezultatele proiectului, 
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filmul documentar realizat pe parcursul implementarii proiectului, modele de bune practici in 
reintegrarea socio-profesionala a personelor private de libertate precum si marturii ale persoanelor 
care si-au terminat perioada de detentie. 

 

 Centrul de Zi pentru Persoane cu Handicap Adulte „Luceafarul” acorda servicii de 
integrare, reintegrare sociala a tinerilor cu handicap grav, accentuat sau mediu, adulti 
proveniti din mediul institutional cat si din familie, avand o capacitate de 30 locuri. 

In perioada raportata, Centrul a oferit servicii unui numar de 25 tineri adulti cu handicap, pentru     
cresterea sanselor recuperarii si integrarii acestora in familie. Centrul de Zi pentru Persoane cu 
Handicap Adulte „Luceafarul”,  a desfasurat si activitati recreative cu tinerii beneficiari , acestia fiind 
insotitii la plimbari si vizite cu scopul formarii si dezvoltarii comportamentelor in situatii diferite, atat 
in Galati (Biblioteca V.A. Urechea, Teatrul Gulliver , Faleza Dunarii, Complexul Muzeal de Stiintele 
Naturi ( plimbări in gradina, vizitarea acvariilor cu peşti şi a panourilor interactive  cu ecrane multi-
touch), Manastirea Adam ,Manastirea Buciumenii), cat si in afara judetului Galati (jud. Constanta). 

 

 Centrul de zi pentru persoane adulte cu handicap de tip Altzheimer acorda servicii 
pentru persoanele adulte cu handicap de tip Alzheimer – 60 beneficiari in perioada 
raportata. 

In perioada raportata, Centrul a oferit pentru 60 persoane adulte cu handicap, servicii care 
includ dezvoltarea comunicarii si memoriei, consiliere socilala si psihologica, suport moral si 
emotional, organizandu-se plimbari si vizite atat la Complexul Muzeal de Stiintele Naturii, cat si la 
biblioteca „V.A. Urechia” Galati(vernisaj expozitie lucrari de art-terapie).  
 

C.E.M.P.A.H. 

 6150 certificate de incadrare intr-un grad de handicap; 

 6150 programe de recuperare si reabilitare individuala; 

 298 contestatii. 
 

4. Prevenirea si combaterea traficului de fiinte umane 
 
Servicii de rezidenta acordate persoanelor adulte, victime ale traficului  

 Centrul de Protectie a Victimelor Traficului de Persoane Adulte a acordat asistenta pentru 
3 victime adulte a traficului de persoane. Asistarea victimelor s-a efectuat conform 
Planului Individualizat de Protectie, acordand acestora gazduire, consiliere psihologica, 
asistenta medicala si sociala.  

 
Incepand cu luna iunie 2014, serviciile de rezidenta acordate de  Centrul de Protectie a Victimelor 
Traficului de Persoane Adulte au fost suspendate. 
 De asemenea, a continuat asistarea a 2 victime, in regim de zi, aceasta realizandu-se conform 
Planului Individualizat de Protectie, acordand acestora consiliere psihologica, asistenta medicala 
si sociala, aceastea fiind gazduite in adapostul Fundatiei „Familia”, De asemenea in perioada 
raportata au fost monitorizate post – asistenta doua victime adulte ale traficului de persoane, 
aflate in evidenta noastra, care au iesit din perioada de asistare. 
 
       Activitati de prevenire si combatere a traficului de fiinte umane 
In anul 2014, institutia noastra a desfasurat activitati de prevenire a traficului de persoane in 
unitatile de invatamant din judetul Galati. Astfel, 1773 elevi din scolile si liceele din judetul Galati au 
invatat cum sa ajute si sa combata traficul de fiinte umane. In acest sens, au fost impartite elevilor 
pliante cu titlul “Nu fi victima!” si “Nepasarea ne face complici” precum si afise din capania “A 
munci este un drept, a exploata este o infractiune”. De asemenea, elevii au completat 
chestionare prin intermediul carora am aflat nivelul de cunostinte pe care il au tinerii in domeniul 
traficului de fiinte umane, precum si perspective asupra viitorului si a modalitatilor de realizare a 
obiectivelor propuse. 

 
In anul 2014, institutia noastra a incheiat un parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean 

Galati, ce consta in realizarea unor activitati de prevenire a traficului de fiinte umane, informatii 
privind prevenirea modului de actiune a individului in traficarea persoanelor si repercursiunile 
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psihosociale ale reintegrarii persoanei traficate, activitati desfasurate in institutiile de invatamant pe 
perioada anului scolar 2014-2015, conform planificarii efectuate de Centrul Judetean de Resurse si 
Asistenta Educationala in colaborare cu Inspectoratul Scolar Judetean Galati.  
      
 De asemenea, a fost desfasurata o activitate cu tema “ Prevenirea si combaterea traficului de 
fiinte umane”, in cadrul Centrului de plasament Negru Voda Galati, activitate desfasurata in 
colaborare cu Agentia Nationala Impotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Galati si la 
acre au prticipat 15 tineri. 

 
In perioada raportata, reprezentanti ai Centrul de Protectie a Victimelor Traficului de Persoane 

Adulte au participat la o actiune de prevenire de indrumare privind importanta si rolul institutiilor in 
viata tinerilor desfasurata laScoala Gimnaziala Nr. 3 Galati in colaborare cu Centrul Regional al 
ANITP, Directia Judeteana pentru Sport si Tineret si Jandarmeria Galati. 

 
 
5. Servicii sociale acordate persoanelor varstnice 

In vederea marcarii Zilei Internationale contra violentei domestice, specialistii institutiei s-au 
deplasat la Scoala Generala Vanatori, unde, in parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean, au 
sustinut o ora deschisa cu elevii scolii pe tema „ Impreuna impotriva violentei”. 

De asemenea, au fost prezenti la lansarea proiectului „ Start – O viata de calitate in 
siguranta!” implementat de Departamentul pentru Egalitate de Sanse intre Femei si Barbati, in 
parteneriat cu Academia Militara Mihai Viteazul. 

 

 
6. Servicii sociale acordate victimelor violentei in familie 

 
In anul 2014, au fost inregistrate:  

 19 cazuri de violenta domestica persoane adulte; 

 12 cazuri de violenta domestica asupra persoanelor adulte sunt in monitorizare.  
Masurile alternative au fost acordate victimelor in colaborare cu Fundatia “Familia” si 
Inspectoratul de Politie a Judetului Galati. 

 
Sub denumirea “Stop violenţei în şcoală” Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Galati prin Serviciul de Asistenţă Persoane Defavorizate a organizat, in 
parteneriat cu “ Colegiul Naţional Al. I. Cuza” o întâlnire între reprezentanţii DGASPC şi copiii 
claselor I-IV din cadrul colegiului. Pe parcursul întâlnirii le-au fost prezentate pliante referitoare la 
drepturile şi obligaţiile prevăzute în legislaţia actuală, precum şi modalităţile prin care instituţia vine 
în sprijinul copiilor. De asemenea, le-au fost aduse la cunoştinţă numerele de telefon care pot fi 
apelate în caz de abuz asupra copilului sau de violenţă domestica in cazul familiei. 

In vederea marcarii Zilei Internationale contra violentei domestice, specialistii institutiei s-au 
deplasat la Scoala Generala Vanatori, unde, in parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean, au 
sustinut o ora deschisa cu elevii scolii pe tema „ Impreuna impotriva violentei”. 

De asemenea, au fost prezenti la lansarea proiectului „ Start – O viata de calitate in 
siguranta!” implementat de Departamentul pentru Egalitate de Sanse intre Femei si Barbati, in 
parteneriat cu Academia Militara Mihai Viteazul. 

. 
 

Proiecte in Asistenta Sociala 
 

1.Idei de proiecte/initiative 
 

- In cadrul apelului de proiecte „Sinergii pentru viitor-copii in situatii de risc” lansat in 
cadrul programului RO 10 „Copii si tineri in situatii de risc si initiative locale si regionale pentru 
reducerea inegalitatilor nationale si promovarea incluziunii sociale” finantat prin intermediul 
Mecanismului Financiar al Spatiului Economic European 2009-2014, Ministerul Muncii Familiei 
Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice prin Directia Protectia Copilului a depus un proiect cu 
impact multiregional avand ca obiectiv infiintarea la nivelul a 120 de comune in 6 din cele 8 regiuni 
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de dezvoltare, de structuri comunitare consultative si/sau reactivarea activitatii unora deja existente 
dar nefunctionale din punct de vedere al indeplinirii atributiilor si responsabilitatilor conferite de 
lege si prin documentele constitutive. Membrii structurilor comunitare consultative(SCC) vor fi 
instruiti in ceea ce priveste furnizarea serviciilor integrate in comunitate conform metodologiei 
elaborate in cadrul proiectului si sa colaboreze cu specialistii din cadrul directiilor generale de 
asistenta sociala si protectia copilului(DGASPC) drept pentru care atat SCC din comunitatile 
selectate si DGASPC vor fi dotate si cu echipamentul necesar. Astfel s-a considerat oportuna 
crearea si dezvoltarea de structuri comunitare consultative si in judetul Galati fiind identificate 
pentru a deveni beneficiari directi ai proiectului atat DGASPC Galati cat si urmatoarele comune: 
Frumusita, Foltesti, Baneasa, Ivesti, Umbraresti, Barcea, Movileni, Munteni, Ghidigeni si 
Buciumeni. 

 
- In cadrul Programului de finanţare RO 20 „Violenţa domestică şi violenţa bazată pe 

deosebirea de sex" finanţat de Regatul Norvegiei prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-
2014, prioritatea - Sprijinirea rețelei de unități1 în contextul Legii privind violența domestică  au fost 
initiate doua proiecte in parteneriat dupa cum urmeaza: 
„ Retea de centre de sprijin pentru victimile violentei domestice – SOS VIOLENTA”, solicitant 
Fundatia de Sprijin a Varstnicilor Galati, parteneri DGASPC Galati, Asociatia Aura 2010 Braila, 
Directia de Asistenta Sociala Braila, Asociataia pentru Dezvoltare Educationala, Economica si 
Sociala Danubius, Asociatia de Recuperare Fitomed Vaslui, Directia Publica de Asistenta Sociala 
Vaslui, Inspectoratul de Politie ala jud. Galati. Proiectul are ca obiectiv constituirea unei retele de 
centre de sprijin la nivel inter-regional SE-NE pentru victimele violentei domestice in contextul Legii 
privind violenta domestica cu scopul asigurarii accesului la servicii de sprijin eficiente si coerente. 
“Un model de interventie comunitara-lucrul cu agresorii si comunitatile pentru controlul 
violentei domestice” solicitant DGASPC Galati, parteneri Fundatia de ingrijiri comunitare Piatra 
Neamt, IODHR Norvegia. Proiectul are ca obiectiv cresterea capacitatii institutionale a DGASPC 
privind acordarea de servicii integrate in violenta in familie prin dezvoltarea unui model integrat de 
servicii de consiliere, educatie si terapie pentru agresori. 

- In cadrul Programului de finantare Coerent RO10 „Copii şi tineri în situaţii de risc şi 
iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii 
sociale”  finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 (Granturile 
SEE 2009-2014). 
,,MASPA -  Masuri pentru promovarea non discriminarii si incluziunii sociale in mediul 
scolar, comunitate si pe piata muncii pentru persoanele cu autism cu focus pe comunitatile 
de roma” solicitant Fundatia Romanian Angel Appeal , partener DGASPC Galati. Scopul principal 
al proiectului este de a stimula dezvoltarea de initiative pentru reducerea ineglitatilor si prevenirea 
excluderii sociale a copiilor si tinerilor cu TSA(tulburare din spectrul autismului) in special a celor 
care au TSA si sunt romi.  
 

 
2. Proiecte in implementare 

In cadrul Fondului ONG-Parte a Mecanismului Financiar a Spatiului Economic European  a 
fost aprobat proiectul “Sansa si Provocare-Imbunatatirea serviciilor sociale oferite victimelor 
traficului de persoane”. Aplicant principal este Asociatia Pro Refugiu Romania, iar parteneri sunt: 
DGASPC Galati, Dambovita, Bacau, Iasi, Mures, Salaj, Satu Mare, Sibiu, Teleorman, Asociatia 
Global Help, Asociatia Betania, Fundatia People to People si Institutul Est European de Sanatate a 
Reproducerii. Proiectul are ca obiectiv general imbunatatirea serviciilor oferite victimelor traficului 
de persoane in Romania. In perioada raportata a avut loc lansarea oficiala a proiectului si a fost 
demarata activitatea de cartografiere a nevoilor si tipurilor de servicii care se acorda victimelor 
traficului de persoane. 

 
In cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Axa Prioritara 6 

“Promovarea Incluziunii sociale”, Domeniul Major de Interventie 6.2 “Imbunatatirea accesului si 
participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii” proiectul “ADAPT: Dreptul la EgAlitate si 
Acces pe Piata muncii” parteneriat SC RU EUROPE SRL, DGASPC Galati, DGASPC Arges, 
Fundatia “Lumina in Suflet”,  Centro de Estudios Infer- Spania a fost selectat in vederea finantarii. 
Proiectul se va desfasura la nivel multi-regional, in regiunile Sud-Est (Braila si Galati), si Sud-
Muntenia (Arges si Prahova). Proiectul are ca scop stabilirea de obiective profesionale privind 
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cariera, precum si de alte posibile alternative ale acestora, autocunoasterea personala cu accent 
pe constientizarea aptitudinilor, intereselor, motivatiilor, precum si identificarea punctelor forte si 
formarea profesionala a persoanelor din grupul vulnerabil( rromi, persoane cu dizabilitati, tineri 
care parasesc sistemul de protectie). In perioada raportata a avut loc lansarea proiectului, a fost 
finalizata activitatea de publicitate si etapa de cercetare asupra pietei muncii in cadrul careia se vor 
identifica nisele disponibile incadrarii grupurilor vulnerabile in munca, a fost demarat campania de 
sensibilizare a angajatorilor cu privire la situatia profesionala a persoanelor apartinand grupurilor 
vulnerabile si a avantajelor legislative pentru acestia, au fost realizate achizitiile de mobilier birou si 
echipament electronic si software, a demarat activitatea de consiliere si orientare profesionala, a 
demarat cursul de calificare profesionala lucrator in comert adresat presoanelor din grupul 
vulnerabil si cursul de specializare consilier vocational adresat personalului angajat in sectorul 
serviciilor sociale, voluntarilor si personalului organizatiilor societatii civile. 

 
 
 

DIRECTIA ECONOMICA SI ADMINISTRATIVA 
 

 
     Bugetul institutiei aprobat conform H.C.J. nr13/30.01.2014 în sumă de 78.403 mii lei a fost 
detaliat pe subcapitole, titluri de cheltuieli, articole şi alineate.  
     În urma rectificărilor, prin H.C.J. nr. 34/12.03.2014, bugetul aprobat este în sumă de 78.403 mii 
lei, din care: 
     ● 33.601 mii lei pentru susţinerea activităţii de protecţie a copilului(cap. 68.02.06); 
     ● 44.802 mii lei pentru susţinerea activităţilor de asistenţă socială pentru  persoanele cu 
handicap (cap. 68.02.05). 
     Conform H.C.J. nr.174/15.12.2014, bugetul final aprobat pentru anul 2014 este în sumă de 
80.847 mii lei, din care: 
     ● 35.396 mii lei pentru susţinerea activităţii de protecţie a copilului(cap. 68.02.06); 
     ● 45.451 mii lei pentru susţinerea activităţilor de asistenţă socială pentru  persoanele cu 
handicap (cap. 68.02.05). 
     Astfel, pentru anul 2014 au fost iniţiate  proiecte de operaţiuni care s-au materializat în 
angajamente legale şi ordonanţări la plată şi care au generat un număr de ordine de plată ce au 
fost întocmite de către seviciul financiar-contabilitate şi analiză economică către furnizorii de bunuri 
şi servicii, urmărindu-se permanent încadrarea în bugetul alocat cu respectarea destinaţiilor de 
cheltuieli. 
     Execuţia bugetară pentru anul 2014 în sumă de 75.354 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 2013,(executia pe anul 2013 a fost de 73.257 mii lei) se poate afirma că la 
data de 31.12.2014(executia pe anul 2013 a fost de 75.354 mii lei)  se înregistrează o creştere a 
plăţilor din bugetul alocat pe anul 2014, în procent de aproximativ de 1,028 %, astfel: 
 

Denumire indicator  Executie 
bugetara 

2013 

Executie 
bugetara 

2014 

Asistenţă socială în caz de boli şi 
invalidităţi  

68.02.05 42.203 44.204 
 

Titlul I    Cheltuieli de personal 10 2.467 2.758 

Titlul II    Bunuri şi servicii 20 1.526 1.698 

Titlul VIII Asistenţă Socială 57 38.210 39.846 

Titlul XVII Plăţi efectuate în anii 
precedenţi şi recuperate în anul 
curent 

85  -98 

Asistenţă socială pentru familie şi 
copii 

68.02.06 31.054 31.150 
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Titlul I    Cheltuieli de personal 10 21.482 21.674 

Titlul II    Bunuri şi servicii 20 8.532 8.498 

Titlul VIII Asistenţă Socială 57 582 594 

Titlul  X  Cheltuieli de capital  70 610 402 

Titlul XVII Plăţi efectuate în anii 
precedenţi şi recuperate în anul 
curent 

85 -152 -18 

TOTAL CHELTUIELI  73.257 75.354 



17 

 

 
 
Director General,    
Manon Emilia Cristoloveanu  
                                                                                            

 Director General Adjunct  
                                                                            pentru Protectie Sociala, 

       Ciprian Groza 
 
 
 
 
                                                                                  Director General Adjunct   
                                                                                             Economic si Administrativ, 
                                                                                                      Catalin Vadana 
                   

 

 

 
                                                                                             

                                                                              Coordonator Compartiment  
          Monitorizare, Mass-Media 

                                                                                            Carmen Mihaela Mironov 
 
 
 
 

               Red. in 2ex. 
             Basalic Rodica 

 

 
 

                                                                                        
           
                                                                                    
                 
                                                                                                                           

-5.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2013 2014

Execuţie bugetară comparativă an 2013 - an 2014, cheltuieli privind asistenţa 

socială pentru familie şi copii, cap. 68.02.06

Cheltuieli de personal 

Bunuri si servicii

Asistenta sociala

Cheltuieli de capital

Plati efectuate in anii

precedenti si recuperate in

anul curent



18 

 

 
 

          

 

 

                                                                     

                                                                                     

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; 
 


