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PARTEA a II-a 
STRATEGIA JUDEŢEANĂ ÎN DOMENIUL PROTECŢIA ŞI 

PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUI 
 ÎN PERIOADA 2009-2013 

 

 Strategia judeţeană în domeniul protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 
denumită în continuare Strategie, se desfăşoară pe perioada 2009-2013 datorită 
necesităţii cuprinderii întregii problematici a respectării drepturilor copilului în toate 
sectoarele societăţii. Implementarea Strategiei va avea loc în etape care se vor 
concretiza în planuri operaţionale anuale: 2009 - 2013. Planurile operaţionale vor fi 
întocmite la începutul fiecărei etape şi vor fi aprobate prin hotărâre de Consiliu 
Judeţean. 

 

Obiectivul general al strategiei 
Continuarea reformei în domeniul protecţiei copilului la un nivel superior 

prin trecerea de la abordarea de tip “protecţia copilului aflat în dificultate” la 
promovarea şi monitorizarea respectării drepturilor copilului; asigurarea 
exercitării efective a drepturilor copilului în cadrul familiei şi în raport cu toate 
instituţiile implicate.  

Strategia are în vedere cei aproximativ 150.000 copii ai judeţului Galaţi şi se 
referă la implementarea drepturilor acestora, aşa cum sunt ele definite în Convenţia 
ONU şi în alte documente internaţionale ratificate de România, în toate domeniile de 
interes pentru copii: social, familial, educaţional, de sănătate, etc.  

Strategia subliniază rolul primordial al părinţilor şi al familiei în creşterea, 
îngrijirea şi educarea copilului şi faptul că eforturile societăţii trebuie îndreptate în 
direcţia întăriri şi susţinerii familiei în asumarea responsabilităţilor faţă de copil. 
Totodată, este cunoscut faptul că responsabilizarea familiei în spiritul pachetului 
legislativ în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului nu se poate realiza 
fără o abordare sistemică a problemelor cu care se confruntă copiii şi familiile 
acestora. Astfel, resursele pentru depăşirea unor situaţii dificile trebuie căutate pe 
rând în familia extinsă, reţeaua socială a familiei (de exemplu: prieteni, vecini, 
persoane apropiate), profesionişti care intervin la un moment dat în viaţa copilului sau 
adultului (de exemplu: medic de familie, educator, preot, poliţist, judecător/procuror), 
comunitatea prin intervenţia structurilor consultative, autorităţilor locale şi serviciilor 
sociale primare, de prevenire şi, în ultimă instanţă, în intervenţia specializată. 

Prin implementarea Strategiei se va asigura creşterea calităţii vieţii copilului 
urmărindu-se ca toate serviciile pentru copil, din oricare din domeniile de interes 
pentru acesta, să respecte standardele minime naţionale prevăzute prin reglementări 
legale. 

Prezenta Strategie propune soluţii concrete pentru problemele existente pornind 
de la identificarea resurselor necesare – materiale, umane, financiare – şi ajungând la 
monitorizarea utilizării acestora. Pe de altă parte, se subliniază importanţa tuturor 
instituţiilor care, prin activitatea lor, au legătură cu copiii şi care trebuie să 
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conştientizeze faptul că sunt deopotrivă responsabile pentru protejarea intereselor şi a 
drepturilor copiilor. Responsabilitatea implementării drepturilor copilului nu se poate 
limita doar la o singură instituţie, ci fiecare din acestea trebuie să considere copilul în 
orice demers pe care-l efectuează. 

Strategia asigură un cadru coerent pentru intervenţia instituţiilor responsabile şi 
promovează colaborarea între aceste instituţii, organizaţii nonguvernamentale, 
profesionişti şi beneficiari, realizarea unor parteneriate reale, viabile şi eficiente. 
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I. CONTEXT. SITUAŢIA ACTUALĂ 

 

Judeţul Galaţi este situat în sud – estul României. Ocupă o suprafaţă de 
4.466,3 km2 ( 1,9% din teritoriul României). Judeţul Galaţi are următoarea organizare 
administrativă: 2 municipii, 2 oraşe şi 60 comune. 

Reşedinţa judeţului: municipiul Galaţi - populatie 292.898 locuitori la 1 
ianuarie 2008, din care:  
- masculin – 141.945 locuitori  
- feminin – 150.953 locuitori  

Populaţia stabilă a judeţului Galaţi este de  613.509 locuitori, din care 
aproximativ 150.000 sunt copii cu vârsta cuprinsă între 0-18 ani. Populaţia din mediul 
rural este de 266.813 persoane, iar în mediul urban domiciliază 346.696 locuitori.  
Populaţia ocupată civilă la 1.11.2007 a fost de 203.100 persoane. Rata şomajului în 
judetul Galaţi este de 5,6 %.  
Rata natalităţii este de 9,5 născuţi vii la mia de locuitori, iar rata mortalităţii infantile 
este de 15,4 copii decedaţi cu vârsta sub 1 an la 1000 de născuţi vii.  
Date statistice DGASPC Galaţi: 

Din populaţia totală de copii, aproximativ 2800 erau beneficiari ai serviciilor 
sociale din cadrul sistemului de protecţia copilului, la data de 1 decembrie 2008, după 
cum urmează: 235 copii beneficiau de servicii de prevenire a separării de părinţi, 
1091 copii beneficiau de plasament la rude/alte familii, 855 copii erau protejaţi în 
asistenţă maternală, 492 copii/tineri beneficiau de îngrijire în centre de plasament 
publice, din care 157 tineri au vârsta de peste 18 ani şi 136 copii/tineri beneficiau de 
îngrijire în centre de plasament private. 
 
Lista serviciilor sociale din judeţul Galaţi 
 
 
1. Servicii dezvoltate de DGASPC Galaţi 

 Denumirea institutiei / serviciului Categoria beneficiarilor 

 Complexul de Servicii Irene si Stuart  
 

- copii cu handicap neuro-psiho-motor proveniti din 
familii care nu pot asigura 
cresterea/ingrijirea/recuperarea copiilor; 

1 Centrul de plasament Negru Voda -copiii  fara handicap, separati, temporar sau definitiv, 
de parintii lor, ca urmare a stabilirii, in conditiile legii, a 
masurii plasamentului / plasamentului in regim de 
urgenta in acest tip de serviciu 
-tineri care au împlinit 18 ani si care beneficiază, în 
condiţiile legii de protecţie specială 

2 Centrul de primire copii 
- copii abuzati, neglijati, exploatati  

- copii gasiti neinsotiti pe teritoriul judetului Galati 

3 Centrul de plasament nr. 2 - copii / tineri  cu handicap mental scolarizati in unitati 
de invatamant special separati, temporar sau definitiv, 
de parintii lor, ca urmare a stabilirii, in conditiile legii, a 
masurii plasamentului in acest tip de serviciu 

 Complexul de servicii Iovan Iorgovan  
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4 Centrul de plasament nr. 3 copii cu handicap grav separati, temporar sau definitiv, 
de parintii lor, ca urmare a stabilirii, in conditiile legii, a 
masurii plasamentului / plasamentului in regim de 
urgenta  in acest tip de serviciu 

5 Centrul de zi  copii cu handicap care beneficiază de o măsură de 
protecţie specială / sunt în risc de separare de familie  

6 Centru maternal - cuplurile mama – copil/copii aflati in situatie de 
dificultate sau in risc de degradare/ruptura a legaturii 
familiale; 
- cuplul mama / copil abuzat sau neglijat,; 
- cuplul mama – copil inclus intr-un program de 
restabilire a legaturii familiale. 
 

7 Centrul de plasament nr. 8 - copii / tineri  cu handicap senzorial scolarizati in 
unitati de invatamant special, separati, temporar sau 
definitiv, de parintii lor, ca urmare a stabilirii, in 
conditiile legii, a masurii plasamentului in acest tip de 
serviciu 

8 Centrul de plasament nr. 9 - copii / tineri  cu handicap mental scolarizati in unitati 
de invatamant special separati, temporar sau definitiv, 
de parintii lor, ca urmare a stabilirii, in conditiile legii, a 
masurii plasamentului in acest tip de serviciu 

9 Casa Stefan copiii  fara handicap, separati, temporar sau definitiv, 
de parintii lor, ca urmare a stabilirii, in conditiile legii, a 
masurii plasamentului / plasamentului in regim de 
urgenta in acest tip de serviciu 

10 Casa Floare de colt copiii  fara handicap, separati, temporar sau definitiv, 
de parintii lor, ca urmare a stabilirii, in conditiile legii, a 
masurii plasamentului / plasamentului in regim de 
urgenta in acest tip de serviciu 

11 Casa Aurora copii / tineri cu handicap, separati, temporar sau 
definitiv, de parintii lor, ca urmare a stabilirii, in 
conditiile legii, a masurii plasamentului / plasamentului 
in regim de urgenta in acest tip de serviciu 

12 Casa Tudor copii /tineri cu handicap, separati, temporar sau 
definitiv, de parintii lor, ca urmare a stabilirii, in 
conditiile legii, a masurii plasamentului / plasamentului 
in regim de urgenta in acest tip de serviciu 

13 Casa Ciresarii copii / tineri fara handicap, separati, temporar sau 
definitiv, de parintii lor, ca urmare a stabilirii, in 
conditiile legii, a masurii plasamentului / plasamentului 
in regim de urgenta in acest tip de serviciu 

14 Casa Monica copii / tineri fara handicap, separati, temporar sau 
definitiv, de parintii lor, ca urmare a stabilirii, in 
conditiile legii, a masurii plasamentului / plasamentului 
in regim de urgenta in acest tip de serviciu 

15 Casa Andrei copii / tineri fara handicap, separati, temporar sau 
definitiv, de parintii lor, ca urmare a stabilirii, in 
conditiile legii, a masurii plasamentului / plasamentului 
in regim de urgenta in acest tip de serviciu 

16 Casa Ana copii / tineri fara handicap, separati, temporar sau 
definitiv, de parintii lor, ca urmare a stabilirii, in 
conditiile legii, a masurii plasamentului / plasamentului 
in regim de urgenta in acest tip de serviciu 

17 Casa Elena copii / tineri fara handicap, separati, temporar sau 
definitiv, de parintii lor, ca urmare a stabilirii, in 
conditiile legii, a masurii plasamentului / plasamentului 
in regim de urgenta in acest tip de serviciu 
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18 Casa Veronica copii / tineri fara handicap, separati, temporar sau 
definitiv, de parintii lor, ca urmare a stabilirii, in 
conditiile legii, a masurii plasamentului / plasamentului 
in regim de urgenta in acest tip de serviciu 

19 Casa Crina copii / tineri fara handicap, separati, temporar sau 
definitiv, de parintii lor, ca urmare a stabilirii, in 
conditiile legii, a masurii plasamentului / plasamentului 
in regim de urgenta in acest tip de serviciu 

20 Centrul de asistenta pentru copilul cu 
cerinte educative speciale Galati  

- copii / tineri  cu handicap mental scolarizati in unitati 
de invatamant special separati, temporar sau definitiv, 
de parintii lor, ca urmare a stabilirii, in conditiile legii, a 
masurii plasamentului in acest tip de serviciu 

21 Centrul de tranzit pentru copii victime ale 
traficului si neacompaniati 

Copii traficati / gasiti neinsotiti pe teritoriul altor state  

 Complexul de servicii Tecuci  

22 Centrul de asistenta pentru copilul cu cerinte 
educative speciale Tecuci 

- copii / tineri  cu handicap mental scolarizati in unitati 
de invatamant special separati, temporar sau definitiv, 
de parintii lor, ca urmare a stabilirii, in conditiile legii, a 
masurii plasamentului in acest tip de serviciu 

23 Casa Speranta - copii / tineri  cu handicap mental scolarizati in unitati 
de invatamant special separati, temporar sau definitiv, 
de parintii lor, ca urmare a stabilirii, in conditiile legii, a 
masurii plasamentului in acest tip de serviciu 

24 Centrul de asistenta pentru copilul cu 
deficiente neuromotorii 

-copii cu handicap grav separati, temporar sau definitiv, 
de parintii lor, ca urmare a stabilirii, in conditiile legii, a 
masurii plasamentului / plasamentului in regim de 
urgenta  in acest tip de serviciu 
-copii cu handicap care beneficiază de o măsură de 
protecţie specială / sunt în risc de separare de familie 

25 Casa David Austin Munteni - copii / tineri  cu handicap mental scolarizati in unitati 
de invatamant special separati, temporar sau definitiv, 
de parintii lor, ca urmare a stabilirii, in conditiile legii, a 
masurii plasamentului in acest tip de serviciu 

 

 
2. Lista serviciilor dezvoltate de ONG-uri 
Nr. 
crt. 

ONG – furnizori de servicii sociale – judetul Galati Categoria de beneficiari 

Casa Sfanta Maria  gazduire pe perioada determinata 
copii  6 – 18 ani 
tineri 18 – 26 ani  

Centrul turistic si de agrement pentru 
tineri in euroregiunea Dunarea de Jos 
C.E.T.A.T.E. 

tineri 18-26 ani aflati in situatie de 
izolare sociala 

1.  
 
 
 
 
Asociatia Casa 
Noastra Galati Centrul de informare, educare, consiliere 

si asistenta medicala Sanavita 
tineri 18- 26 ani aflati in situatie de 
saracie, boala, dificultate in familie 

2. Asociatia 
Filantropica Crestin 
Ortodoxa «Sfantul 
Vasile cel Mare «  
Galati 

Centru de plasament pentru fete gazduire pe perioada determinata 
fete 7-18 ani, 18-26 ani aflate in 
situatie de dificultate 

3. Asociatia Nova 2002 
Galati 

Centrul maternal mama cu copilul 0-6 ani aflata in 
situiatie de dificultate in familie 

4.  Asociatia Zambete 
de copii Galati 

Centrul pentru promovarea drepturilor 
persoanelor seropozitive 

copii, adulti HIV/SIDA 
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Centrul de asistenta si sprijin pentru 
readaptarea copilului cu nevoi speciale 

copii 7-16 ani 

Centrul de plasament pentru copiii  
strazii-baieti 
Centrul de plasament pentru copiii strazii 
-fete 

copii , tineri 18-26 ani 5.  
 

Fundatia Betesda 
Galati 

Centrul de zi pentru copii copii 7-16 ani aflati in situatii de 
risc de separare de parinti 

6. Fundatia Cuvantul 
Intrupat Galati 

Centrul de zi pentru copii aflati in 
dificultate 

copii 7-18 ani 

7. Fundatia Impreuna 
Galati 

Centrul de pregatire pentru o viata 
independenta 

tineri handicap 18-26 ani 

Centrul de zi pentru copii aflati in 
dificultate  

copii 7-16 ani 

Centrul de recuperare pentru victimele 
violentei domestice 

copii, adulti victime ale violentei in 
familie 

Centrul de consiliere si prijin pentru 
parinti si copii  

familii in situatii de dificultate 

Centrul de consiliere si sprijin pentru 
readaptarea copilului cu probleme 
psihosociale 

copii 7-16 ani delincventi 

Centrul de prevenire si combatere a 
violentei domestice 

copii, adulti victime ale violentei in 
familie 

Centrul de asistenta destinat agresorilor adulti 

8. Fundatia pentru 
srijinul familiilor cu 
multi copii aflate in 
situatie de risc social 
- Fundatia Familia 
Galati 

Centrul de prevenire, evaluare si 
consiliere pentru persoanele aflate in 
situatie de risc sau dependente de alcool 

persoane adulte dependente de 
consumul de alcool 

9. 
 

Fundatia Tanner 
Romania Mission 
Nicoresti 

Case de tip familial Gazduire pe perioada 
nedeterminata copii, adulti  
handicap 

10. Asociatia United 
Cristian Aid  Bunul 
Samaritean 
Nicoresti 

Casa de tip familial Bridgid persoane adulte cu handicap 

 
 
3. Lista serviciilor sociale dezvoltate de consilii locale 
Nr.  

crt. 

Denumirea institutiei / serviciului Categoria beneficiarilor 

1 Centrul de locuinte si sprijin pentru tineret Galati Tineri proveniti din sistemul de 
protectie 

2 Centru de gazduire pentru familii aflate in dificultate Băleni Familii cu copii aflate in dificultate 
3 Centru de gazduire pentru familii aflate in dificultate Şendreni Familii cu copii aflate in dificultate 
4 Centru integrat servicii sociale Jorasti Familii in dificultate 
5 Centru de zi pentru copii în dificultate Schela Copii proveniti din familii sărace 
6 Centru social “O viata mai buna” Tecuci Familii in dificultate 
7 Centru de zi “Copii nostri” sat Ungureni, com Munteni Copii proveniti din familii in 

dificultate 
8 Centru de zi “Corni” comuna Corni Familii in dificultate 
9 Centru Educativ Sivita-pentru copii saraci com. Tulucesti Familii in dificultate 
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Din analiza serviciilor sociale dezvoltate de DGASPC se poate observa cu 
uşurinţă nevoia de servicii, atât de zi cât şi rezidenţiale: centre de consiliere şi sprijin 
părinţi, centre de zi în comunităţi locale şi şcoli, case de tip familial, centre de 
recuperare pentru copilul cu handicap, centre de reabilitate copil delicvent şi cu 
tulburări de comportament, adăpost de zi şi noapte copiii străzii, centru de reabilitare 
copil abuzat, neglijat, exploatat, locuinţe protejate pentru tinerii cu handicap pentru 
asigurarea continuităţii protecţiei din sistemul de protecţie a copilului în sistemul de 
protecţie a persoanelor cu handicap. 

De asemenea, se impune de urgenţă închiderea Centrului de plasament nr. 9, 
un centru care nu îndeplineşte cerinţele minime de funcţionare a unui serviciu 
rezidenţial. 

Pentru respectarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru 
protecţia copilului de tip rezidenţial şi privind serviciile pentru protecţia copilului de 
tip rezidenţial pentru copiii cu dizabilităţi, se impune revizuirea modului de 
funcţionare a fiecărui centru de plasament şi evaluarea fiecărui beneficiar, conform 
legislaţiei.  
 

DGASPC trebuie să susţină şi să responsabilizeze autorităţile locale pentru 
înfiinţarea şi dezvoltarea de servicii destinate informării, consilierii părinţilor în 
vederea prevenirii abandonului copiilor. 

În concluzie, implementarea Strategiei, inclusiv întărirea capacităţii 
instituţionale a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului prin 
reorganizarea şi eficientizarea serviciilor oferite, dar şi prin crearea de noi servicii 
specializate, va conduce la cunoaşterea fenomenului încălcării drepturilor copilului, 
monitorizarea respectării acestora şi măsuri concrete administrative în vederea 
promovării şi respectării lor atât de către familie, persoane fizice, cât şi de instituţii şi 
autorităţi. 
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II.  MISIUNEA DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI 
PROTECŢIA COPILULUI ÎN DOMENIUL PROMOVĂRII ŞI 

PROTECŢIEI COPILULUI 
 
 

Monitorizarea şi promovarea drepturilor copilului, coordonarea eforturilor 
de implementare a drepturilor copilului în toate domeniile de interes pentru 
copii şi susţinerea reformei în domeniul prevenirii separării copilului de părinţi 
şi al protecţiei speciale a copilului separat temporar sau definitiv de părinţi. 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protectia 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 sustine reforma în domeniul prevenirii separării 
copilului de părinţi şi al protectiei speciale a copilului separat temporar sau definitiv 
de părinti.  
DGASPC Galaţi s-a înfiinţat prin hotărârea nr. 107/20.12.2004  a Consiliului 
Judeţului Galaţi, prin reorganizarea Direcţiei Judeţene pentru Protecţia Drepturilor 
Copilului şi Direcţiei de Asistenţă Socială, conform prevederilor Legii 272/2004 şi 
HG 1434/2004.  
DGASPC îndeplineşte următoarele funcţii:  
1. de strategie asigură elaborarea strategiei de asistenţă socială, a planului de 
asistenţă socială pentru prevenirea şi combaterea marginalizării, precum şi a 
programelor de acţiune antisărăcie ;  
2. de coordonare a activităţilor de asistenţă socială şi protectie a copilului;  
3. de administrare a fondurilor pe care le are la dispoziţie;  
4. de colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi instituţiilor 
care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de 
asistenţă socială, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi 
în domeniu;  
5. de execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare 
pentru implementarea strategiilor cu privire la actiunile antisărăcie, prevenirea şi 
combaterea marginalizării sociale, precum şi pentru soluţionarea urgenţelor sociale 
individuale si colective la nivelul judeţului;  
6. de reprezentare a Consiliului Judeţului pe plan intern şi extern în domeniul 
asistenţei sociale şi protecţiei copilului. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10

 
 

III. PRINCIPIILE IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI 

 

La baza strategiei stau următoarele principii: 
ØPromovarea şi respectarea interesului superior al copilului. Acesta este 
principiul primordial şi de aceea, el trebuie să stea la baza tuturor acţiunilor care-l 
privesc pe copil, înţeles ca persoană cu drepturi şi responsabilităţi, căruia i se acordă 
prioritatea cuvenită în toate aspectele vieţii sale de către părinţi, reprezentanţi legali, 
precum şi alte persoane fizice sau juridice cu care interacţionează. 
ØUniversalitatea, nediscriminarea şi egalitatea de şanse. Prezenta strategie 
asigură respectarea şi promovarea drepturilor tuturor copiilor prevăzute în Convenţia 
cu privire la drepturile copilului, ratificată prin Legea nr. 18/1990, republicată, fără 
nici o discriminare indiferent de rasa, culoarea, sexul, limba religia, de opiniile 
politice sau de opinii, naţionalitatea, apartenenţa etnică sau originea socială, de 
situaţia materială, de gradul şi tipul unei deficienţe, statutul la naştere sau de statutul 
dobândit, de orientarea sexuală, de dificultăţile de formare şi dezvoltare sau de alt gen 
ale copilului, ale părinţilor sau reprezentanţilor legali. 
ØPrimordialitatea responsabilităţii părinţilor. Prin afirmarea/recunoaşterea 
acesteia se doreşte schimbarea accentului de pe responsabilitatea statului paternalist 
pe aceea a familiei, cu precădere a părinţilor, titulari de drepturi şi obligaţii faţă de 
copiii lor. 
ØAbordarea sistemică, subsidiaritatea şi solidaritatea. Statul intervine atunci când 
resursele familiale şi comunitare nu au satisfăcut sau au satisfăcut insuficient nevoile 
copilului. Prezenta strategie continuă întărirea capacităţii instituţionale, atât a 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, cât şi a Serviciilor 
Publice de Asistenţă Socială de la nivelul municipiului şi a oraşelor şi a persoanelor 
cu atribuţii de asistenţă socială de la nivelul comunelor. Strategia asigură cadrul 
instituţional şi prefigurează instrumentele necesare întăririi coeziunii sociale şi 
mobilizării comunităţilor locale pentru crearea şi susţinerea serviciilor comunitare. 
ØIntervenţia intersectorială şi interdisciplinară. Abordarea problematicii 
drepturilor copilului se realizează prin colaborarea şi coordonarea intervenţiilor 
tuturor factorilor responsabili, în contextul integrării acestei probleme în politicile 
sociale, familiale, educaţionale, de sănătate şi altele. 
ØPromovarea parteneriatului. În toate tipurile de activităţi prezenta strategie 
promovează realizarea de parteneriate de o mare diversitate între instituţii, între 
instituţii şi profesionişti, între profesionişti şi beneficiari, etc. 
ØAsigurarea transparenţei, participării şi consultării. Strategia prezentă este 
rezultatul unui larg proces de consultare, în mod transparent şi consecvent, cu toţi 
actorii sociali relevanţi, inclusiv cu membrii societăţii civile. 
ØAsigurarea stabilităţii, continuităţii, complementarităţii. Copilul are nevoie de 
un mediu familial stabil, iar serviciile oferite pentru el şi familia sa trebuie gândite 
astfel încât să se asigure continuitate şi complementaritate, respectiv serviciile trebuie 
să fie disponibile în orice moment al vieţii lui şi în sprijinul autonomiei la vârsta 
adultă, precum şi să acopere diversitatea nevoilor sale specifice. Acelaşi lucru trebuie 
să fie valabil şi pentru copilul separat de părinţi, iar profesioniştii  să aibă în vedere 
găsirea de soluţii cu caracter de permanenţă. 
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IV. GRUPURILE ŢINTĂ ALE STRATEGIEI 

 

Această strategie vizează toţi copiii judeţului Galaţi. Prin ea se urmăreşte 
realizarea plenară a drepturilor copiilor şi conştientizarea primordialităţii acestora în 
toate acţiunile societăţii.  

De aceea, Strategia doreşte să reglementeze aspecte care ţin de drepturile copiilor 
în general, dar şi de egalizarea şanselor pentru realizarea acestor drepturi pentru 
grupuri vulnerabile de copii şi tineri care necesită o atenţie sporită. 
Ø Copiii aflaţi la risc de separare de părinţi. Din acest grup fac parte copiii 

din familii aflate în situaţii de criză ( de ex. calamităţi naturale, lipsa unei 
locuinţe, pierderea veniturilor) pentru care modalitatea de intervenţie trebuie 
să fie rapidă. Pentru aceşti copii, planul de servicii va trebui să cuprindă şi 
măsuri imediate care deocamdată, nu sunt expres prevăzute în lege, care să 
susţină familia până la punerea în drepturi şi ieşirea din situaţia care a generat 
criza. 

Ø Copiii separaţi de părinţi. Pentru copiii aflaţi în plasament la o persoană sau 
familie, la asistent maternal profesionist sau într-un serviciu rezidenţial, planul 
individualizat de protecţie trebuie să aibă drept finalitate, în cel mai scurt timp 
posibil, o soluţie cu caracter permanent: reintegrarea în familie, adopţia 
naţională sau integrarea socioprofesională. Totodată, se pune problema 
copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate, din care o parte 
rămân în familia extinsă sau cunoştinţe de familie, fără o situaţie juridică clară 
şi, în consecinţă, fără a putea beneficia de drepturile care li se cuvin, potrivit 
legii, iar o  parte ajung în sistemul de protecţie. 

Ø Copiii părăsiţi în unităţi sanitare. Pentru copiii nou născuţi sănătoşi sau cu 
diferite dizabilităţi, dar şi copiii de diferite vârste, părăsiţi în diferite unităţi 
sanitare, trebuie să se dispună plasamentul în regim de urgenţă în termen de 6 
zile de la constatarea părăsirii acestuia, dacă starea de sănătate o permite.  

Ø Tinerii beneficiari ai unei măsuri de protecţie. Tânărul care a dobândit 
capacitate deplină de exerciţiu şi a beneficiat de o măsură de protecţie 
specială, dar care nu îşi continuă studiile şi nu are posibilitatea revenirii în 
propria familie, fiind confruntat cu riscul excluderii sociale, beneficiază, la 
cerere, pe o perioadă de până la 2 ani, de protecţie specială, în scopul 
facilitării integrării sale sociale. 

Ø Copiii abuzaţi, neglijaţi sau supuşi exploatării. Abuzul, neglijarea şi 
exploatarea sunt forme de rele tratamente produse de către părinţi sau orice 
altă persoană aflată în poziţie de răspundere, putere sau în relaţie de încredere 
cu copilul, care produc vătămare actuală sau potenţială asupra sănătăţii 
acestuia şi  pun în pericol viaţa, dezvoltarea şi demnitatea. În această categorie 
sunt incluşi şi copiii traficaţi, exploataţi prin muncă, exploataţi sexual în 
scopuri comerciale, copiii expuşi migraţiei ilegale, copiii neacompaniaţi aflaţi  
pe teritoriul altor state, copiii repatriaţi, copiii refugiaţi. 

Ø Copiii delincvenţi (copiii în conflict cu legea). Din acest grup fac parte atât 
copiii care au savârşit o faptă penală dar nu răspund penal, cât şi cei care 
răspund penal. Astfel, copiii care nu răspund penal sunt cei care nu au împlinit 
vârsta de 14 ani şi cei cu vârsta între 14 şi 16 ani dacă se dovedeşte că au 
săvârşit fapta fără discernământ; copiii care răspund penal sunt cei care au 
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vârsta între 14-16 ani dacă se dovedeşte că au săvârşit fapta cu discernământ 
şi cei care au împlinit vârsta de 16 ani. 

Ø Copiii cu dizabilităţi, HIV/SIDA şi boli cronice grave. Din acest grup fac 
parte copiii încadraţi într-un grad de handicap, copiii din învăţământul special 
şi cei integraţi în învăţământul de masă, copiii infectaţi HIV sau bolnavi 
SIDA, precum şi cei cu boli cronice grave (de exemplu cancer). Abordarea 
acestui grup de copii se bazează pe Clasificarea Internaţională a Funcţionării, 
Dizabilităţii şi Sănătăţii aprobate în anul 2001de către Organizaţia Mondială a 
Sănătăţii. 

Ø Copiii străzii. Din acest grup fac parte copiii care trăiesc şi/sau muncesc pe 
stradă, împreună sau nu cu familia lor, respectiv: a) copiii străzii – cei care 
trăiesc permanent pe stradă şi nu întreţin nici un fel de legături cu familia; b) 
copiii în stradă – cei care se află circumstanţial în stradă şi care păstrează 
legături ocazionale cu familia; c) copiii pe stradă – cei care se află permanent 
pe stradă trimişi de familie pentru a câştiga bani prin diverse munci, cerşit sai 
mici furturi; d) familii cu copii în stradă. 

Ø Copiii cu tulburări de comportament şi afecţiuni psihice. Acest grup de 
copii se află la risc de a fi separaţi de familie şi, uneori, de a fi integraţi în 
învăţământ special datorită lipsei de servicii adecvate în toate cele trei sisteme 
cu care aceştia interferează, respectiv sănătate, educaţie, protecţia copilului. 

Ø Copiii aparţinând minorităţilor etnice. Din cadrul acestui grup, se va acorda 
o atenţie sporită copiilor din comunitatea rromă. 

Strategia se adresează şi părinţilor, atât în calitate de beneficiari direcţi ai 
serviciilor sociale, alături de copii, cât şi în vederea responsabilizării lor în creşterea, 
îngrijirea şi educarea propriilor copii. Totodată, strategia are în vedere profesioniştii 
care interacţionează cu copiii, precum şi comunitatea locală. 
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V. INSTITUŢIILE RESPONSABILE  
ŞI PARTENERI ÎN IMPLEMENTAREA STRATEGIEI 

 
 

Strategia prezentă se aplică prin coordonarea eforturilor acelor instituţii 
responsabile şi persoanelor cu atribuţii în domeniul protecţiei şi promovării depturilor 
copilului, rolul coordonării şi monitorizării revenindu-i Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. 

Un accent deosebit se pune pe colaborarea dintre instituţiile administraţiei publice 
centrale şi locale, cu respectarea deopotrivă a descentralizării şi subsidiarităţii. 
Totodată, se subliniază că instituţiile publice sunt responsabile în aplicarea Strategiei 
prezente şi, în consecinţă, vor fi monitorizate şi vor răspunde în acest sens. Acest 
lucru nu exclude, dimpotrivă, presupune urmărirea consecventă a întăririi rolului 
primordial al părinţilor, precum şi stabilirea de parteneriate durabile cu reprezentanţii 
societăţii civile. 

Autorităţile administraţiei publice locale – judeţene, municipale, orăşeneşti, 
comunale – au obligaţia de a asigura cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor 
publice de interes local privind serviciile sociale pentru protecţia copilului, a 
persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau 
grupuri aflate în nevoie socială. 

Primarul 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările 

ulterioare, prevede că primarului îi revin responsabilităţi în asigurarea respectării 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale al ecetăţenilor, atribuţie prevăzută la art. 61, 
alin. 2. Legea nr. 272/2004 (art. 70, art.106 şi art. 121 – 123) privind protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului şi Codul Familiei, cu modificările şi completările 
ulterioare, prevăd responsabilităţi sporite în sarcina primarului, acesta fiind obligat să 
asigure respectarea drepturilor fundamentale ale copilului din comunitatea în care este 
ales. 

Serviciile Publice de Asistenţă Socială 
Serviciile publice de asistenţă socială sunt organizate la nivelul municipiilor şi 
oraşelor de către consiliile municipale şi orăşeneşti. La nivelul consiliilor locale 
comunale în raport cu problematica socială din unitatea administrativ-teritorială 
respectivă, funcţionează persoane cu atribuţii de asistenţă socială.  
Serviciile publice de asistenţă socială, precum şi persoanele cu atribuţii de asistenţă 
socială din aparatul propriu al consiliilor locale comunale, iau măsuri şi desfăşoară 
activităţi de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor 
singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror 
persoane aflate în nevoie. Acestea au responsabilitatea creării, menţinerii şi 
dezvoltării serviciilor sociale cu caracter primar, în funcţie de nevoile sociale 
identificate, cu scopul prioritar de a menţine funcţionalitatea socială a persoanei, 
urmărind reinserţia în mediul propriu de viaţă, familial şi comunitar.  

Preşedintele Consiliului Judeţean 
Potrivit prevederilor art.102 alin.(1) din Legea nr.215/2001, preşedintele consiliului 
judeţean reprezintă judeţul în relaţiile cu celelalte autorităţi publice şi, potrivit alin.(2) 
răspunde în faţa consiliului judeţean de buna funcţionare a administraţiei publice 
judeţene.  

Secretarul General al Judeţului 
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Potrivit prevederilor art. 5 alin.1 din H.G. nr.1437/2004 privind organizarea şi 
metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului, secretarul general al 
judeţului este preşedintele Comisiei pentru Protecţia Copilului 

 Comisia pentru Protecţia Copilului 
Comisia pentru protecţia copilului funcţionează în subordinea consiliului judeţean 

ca organ de specialitate al acestuia, fără personalitate juridică. Aceasta desfăşoară o 
activitate decizională în materia promovării şi protecţiei drepturilor copilului.  

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi protecţia Copilului asigura la nivel 

judeţean aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei 
copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu 
handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoi şi are responsabilitatea 
dezvoltării şi diversificării serviciilor sociale specializate, în funcţie de nevoile 
sociale identificate, cu scopul prioritar de a menţine funcţionalitatea socială a 
persoanei, urmărind reinserţia în mediul propriu de viaţă, familial şi comunitar. 

Inspectoratul de Politie Judeţean  
- întocmeşte şi semnează un proces verbal de constatare a părăsirii copilului în termen 
de 5 zile de la sesizarea unităţii medicale împreună cu reprezentanţii DGASPC şi 
maternităţii;  
- întreprinde verificări specifice privind identitatea mamei şi comunică aceste 
verificări DGASPC în termen de 30 de zile de la întocmirea procesului verbal;  
- preia sesizările făcute de părinţi cu privire la dispariţia copiilor de la domiciliu;  
- are obligaţia de a lua măsurile corespunzătoare pentru prevenirea folosirii copiilor în 
productia şi traficul ilicit al substanţelor interzise; conştientizarea publicului larg cu 
privire la aceasta problematică, inclusiv prin intermediul sistemului de învăţământ; 
sprijinirea copiilor şi familiilor acestora prin consiliere şi îndrumare, prin elaborarea 
de politici şi strategii care să garanteze recuperarea fizică şi psihică şi reintegrarea 
socială a copiilor dependenţi de droguri;  
- sprijină reprezentanţii DGASPC pentru verificarea sesizărilor privind cazurile de 
abuz şi neglijare a copiilor;  
- asigură măsuri de prevenire împotriva oricărei forme de exploatare a copilului.  

Inspectoratul Şcolar General 
Intreprinde măsurile necesare pentru facilitarea accesului la educaţie preşcolară şi 
asigurarea învăţământului general obligatoriu şi gratuit pentru toţi copiii; dezvoltă 
programe de educaţie pentru părinţii tineri, inclusiv în vederea prevenirii violenţei în 
familie; organizează cursuri speciale de pregătire pentru copiii care prezintă nevoi 
speciale de educaţie, copiii care au abandonat şcoală, în vederea reintegrării lor în 
sistemul naţional de învăţământ; respectarea dreptului copilului la timp de odihnă şi 
timp liber precum şi a dreptului acestuia de a participa liber la viaţa culturală şi 
artistică, prevenirea abandonului şcolar din motive economice, luând măsuri active de 
acordare a unor servicii sociale în mediul şcolar cum sunt: hrana, rechizite, transport 
etc.  
Semnalează DGASPC cazurile de rele tratamente, abuzuri sau de neglijare a copiilor.  

Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială exercită următoarele atribuţii: realizarea 
unor studii şi analize în domeniul asistenţei sociale; colaborează la elaborarea 
planului judeţean pentru dezvoltarea strategiilor locale de intervenţie în sprijinul 
persoanelor aflate în nevoie; controlează aplicarea legislaţiei în domeniu şi aplică 
sancţiuni în caz de nerespectare a acesteia; acreditează activitatea instituţiilor publice 
şi private de asistenţă socială şi a organizaţiilor neguvernamentale cu privire la 
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acordarea prestaţiilor şi serviciilor sociale; sprijină şi îndrumă metodologic elaborarea 
şi derularea programelor de asistenţă socială dezvoltate pe plan local; elaborează 
propuneri pentru alocarea de fonduri pentru asistenţă socială şi le transmite MMSSF. 

Autoritatea Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) – trebuie 
să-şi adapteze acţiunile în funcţie de cerinţele pieţii şi nevoile tinerilor din familie şi a 
celor care părăsesc sistemul de protecţie a copilului. 

Inspecţia Muncii – va continua şi dezvolta demersurile în domeniul prevenirii şi 
combaterii exploatării copiilor prin muncă. 
    Judecătoria Galaţi 
- hotărăşte cu privire la exercitarea drepturilor şi îndatoririlor părinteşti în cazul în 
care există neînţelegeri între părinţi;  
- soluţionează cauzele penale privind următoarele infracţiuni: îndemnul ori înlesnirea 
practicării cerşetoriei; tragerea de foloase de pe urma practicării cerşetoriei de către 
un minor; recrutarea sau constrângerea de către orice persoană a unui minor la 
cerşetorie;  
- hotărăşte cu privire la deplasarea copiilor în străinatate în situaţiile în care există 
neintelegeri intre parinti;  
- instituie tutela; 
- soluţionează cererile privind înregistrarea tardivă a naşterii copilului. 

Tribunalul Galaţi 
- dispune măsuri de protecţie specială pentru copiii separaţi temporar sau definitiv de 
părinţi;  
- hotărăşte cu privire la persoana care exercită drepturi şi obligaţii părinteşti;  
- poate limita exercitarea dreptului de a mentine relaţii personale şi contacte directe 
cu ambii părinţi în cazul în care există motive temeinice de natură a periclita 
dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau socială a copilului;  
- hotărăşte cu privire la persoană care exercită drepturile şi îndeplineşte obligaţiile 
părinteşti în cazul în care copilul este lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea 
părinţilor; modalităţile în care se exercită drepturile şi se îndeplinesc obligaţiile 
părinteşti; decăderea totală sau parţială din exerciţiul drepturilor părinteşti; redarea 
exerciţiului drepturilor părinteşti.  
        Autoritatea Judeţeană de Sănătate Publică 
- angajează asistenţi sociali în unităţi sanitare;  
- personalul medical întocmeşte certificatul constatator al naşterii;  
- asigură informaţii şi asistenţă de specialitate pentru părinţi, necesare creşterii, 
îngrijirii şi educării copiilor;  
- asigură accesul copiilor la servicii medicale şi de recuperare;  
- adoptă măsuri necesare reducerii mortalităţii infantile, prevenirii malnutriţiei şi 
îmbolnăvirilor; asigurarea şi dezvoltarea serviciilor medicale primare şi comunitare; 
asigurarea serviciilor medicale pentru gravide în perioada pre şi postnatală; 
dezvoltarea de actiuni şi programe pentru ocrotirea sănătăţii şi de prevenire a bolilor, 
de asistenţă a părinţilor şi de educaţie, precum şi de servicii în materie de planificare 
familială; derularea sistematică în unităţile şcolare de programe de educaţie pentru 
viaţă, inclusiv educaţie sexuală pentru copii, în vederea prevenirii contactării bolilor 
cu transmitere sexuală şi a gravidităţii minorelor;  
- unităţile medicale sesizează telefonic şi în scris DGASPC şi organele de poliţie în 
situaţia părăsirii copilului în maternitate în termen de 24 de ore de la constatare;  
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- unităţile medicale care interneaza femei gravide ori copii care nu posedă acte de 
identitate, sunt obligate să anunţe în termen de 24 de ore, în scris, autorităţile 
administraţiei publice locale în vederea stabilirii identităţii acestora.  

Biroul Judeţean pentru Rromi din cadrul Prefecturii 
Strategia recunoaşte drept grup ţintă copiii aparţinând minorităţilor naţionale, cu 

sublinierea expresă a categoriei aparţinând comunităţii rrome. În consecinţă, se pune 
accent pe includerea socială, ca deziderat pentru toţi copiii şi luarea unor măsuri 
specifice pentru creşterea accesului la serviciile medicale şi educaţionale ale copiilor 
rromi, luându-se în considerare particularităţile specifice ale acestora. 

   Pentru modernizarea şi susţinerea reformei sistemului de protecţie şi promovare 
a drepturilor copilului, o cerinţă importantă este aceea a implicării unui număr cât mai 
mare de parteneri la nivel judeţean şi local, care să împărtăşească aceleaşi principii şi 
valori în activităţile desfăşurate pentru bunăstarea copilului, astfel: 

- Organizaţiile neguvernamentale – colaborare în proiecte cu finanţare internă şi 
internaţională şi contractarea serviciilor sociale 

- Biserica a cărei vocaţie socială şi eficacitate în acţiune este recunoscută – se 
impune perfectarea colaborării la nivel judeţean 

- Sindicatele şi patronatele mai ales în ceea ce priveşte integrarea socio-
profesională a tinerilor, precum şi prevenirea şi combaterea exploatării prin 
muncă. 
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VI. NEVOI PRIORITARE 

 
Din analiza problematicii cu care se confruntă în prezent instituţia s-au 

identificat următoarele priorităţi: 
La nivelul sistemului de protecţie de tip rezidenţial 

Ca urmare a procesului de închidere a instituţiilor rezidenţiale de tip vechi, 
concomitent cu înfiinţarea de servicii alternative, numărul de copii beneficiari ai unei 
măsuri de protecţie de tip rezidenţial a scăzut constant până la finele anului 2006 după 
care s-a înregistrat o fluctuaţie ascendentă, astfel pe parcursul anilor 2007 - 2008 au 
fost externaţi 133 copii şi plasaţi în servicii rezidenţiale 151. 
In prezent, s-a ajuns la un număr de 492 beneficiari – din care 31,9% (157) cu vârste 
peste 18 ani, număr similar cu cel din luna septembrie 2006. 
Analizând situaţia existentă şi ca rezultat al evaluării nevoilor individuale şi 
comunitare raportate la accesibilitatea serviciilor de tip rezidential se desprinde ca 
prioritară necesitatea dezvoltării acestora, concomitent cu reorganizarea celor deja 
existente. La nivelul comunităţilor locale trebuie create şi dezvoltate serviciile 
sociale primare - orientate spre prevenirea sau limitarea situaţiei de dificultate, 
soluţionarea problemei la etapa incipientă, cu menţinerea beneficiarului în familie şi 
comunitate, iar la nivelul DGASPC accentul va cădea pe dezvoltarea  de servicii  de 
servicii specializate pe anumite tipologii de beneficiari  (copii cu handicap, abuzaţi, 
delincvenţi, refugiaţi, tineri care urmează să părăsească sistemul de protecţie). Este 
necesară elaborarea unui mecanism de referire a beneficiarilor de la un nivel de 
servicii sociale la altul pentru diminuarea riscului de admitere a unui copil în cadrul 
sistemului de protecţie. 
Din evaluarea dinamicii grupelor de vârstă se poate constata ca pe parcursul a 2 ani 
numărul tinerilor din sistem a rămas relativ constant, în jur de 30% din totalul 
beneficiarilor, ceea ce demonstrează lipsa capacităţii instituţionale de a oferi servicii 
adecvate dezvoltării deprinderilor de viaţa independentă şi facilitării integrării socio-
profesionale.  
Se impune implementarea şi aplicarea standardelor minime obligatorii pentru 
dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă în cadrul tuturor serviciilor de 
protecţie a copilului.  
 
La nivelul sistemului de protecţie de tip familial 

Numărul copiilor protejaţi în servicii de tip familial ocupă ponderea cea mai mare în 
categoria copiilor separaţi temporar sau definitiv de părinţi (70% de peste două ori 
mai mare decât cei din sistem rezidential) şi de asemenea un procent important din 
totalul copiilor aflati în evidenţa Directiei Generale de Asistenta Sociala şi Protectia 
Copilului Galaţi (35%). 
Plasamentul familial la rude reprezintă cea mai frecventă forma de protecţie de tip 
familial (40%), urmată de plasamentul la asistentul maternal profesionist (33%), 
numărul copiilor aflaţi la asistenti maternali fiind mai ridicat decât al copiilor din 
sistemul de protectie de tip rezidenţial. 
Plasamentul la rude se realizează cu prioritate în cazul unui copil separat de părinţii 
săi, dar această măsură nu oferă copiilor satisfacerea tuturor nevoilor. Ne confruntăm, 
în prezent, cu peste 60 de eşecuri de plasamente la rude la grupa de varsta 14-18 ani. 
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Familiile de plasament, în special bunicii, nu reuşesc să adopte metode educative 
adecvate, fapt care determină formarea unor relaţii defectuoase de comunicare. Copiii 
dezvoltă comportamente deviante: abandonează şcoala, ajung să nască la vârste mici 
14-15 ani (în prezent avem în evidenţă 6 mame minore).  
Toate acestea conduc la necesitatea dezvoltarea serviciilor de consiliere şi sprijin 
părinţi şi copii, cursuri de dezvoltare abilităţi parentale, crearea de servicii de tip 
familial, crearea unei baze de date cu copiii ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate. 
Deşi, asistenţa maternală reprezintă o alternativă viabilă şi eficientă la 
instituţionalizare, numărul extrem de redus de reintegrări (în anul 2008, 29 copii au 
fost reintegraţi în familia naturală, dintr-un număr de 855 de copii plasaţi la 648 
asistenti maternali) şi creşterea duratei de protecţie, atrage atenţia asupra necesităţii 
reorganizării sistemului de asistenţă maternală. Familia naturală a copilului are o 
prezenţă absolut sporadică în viaţa acestuia, familia de asistenţă maternală devenind 
un substitut parental, şi nu un element de coparentalitate şi partajare a îngrijirii cu 
familia naturală.  
De asemenea, se impune scăderea perioadei de şedere a copilului în familia substitut 
(durata medie de separare a copilului de familia naturală este de 5 ani). Astfel, trebuie 
găsită formula prin care familia biologică şi cea contractuală s-ar putea întâlni şi ar 
putea stabili o colaborare eficientă pentru creşterea copiilor şi reducerea perioadei 
până la reintegrarea copilului în familia naturală. 

 

La nivelul serviciilor destinate prevenirii situaţiilor de risc şi separării copilului de 
familie  

Se constată creşterea numărului de copii aflaţi în risc de abandon imediat după 
naştere (în trim. III 2007 erau 54 de copii în pericol de abandon în maternităti iar în 
trim. III 2008 erau 73 de copii aflaţi în această situaţie). In acest sens, trebuie reluată 
activitatea de planning familial prin încheierea de parteneriate cu Autoritatea de 
Sănătate Publică, primării şi şcoli, crearea unor echipe multidisciplinare care să 
asigure educaţia sexuală în rândul tinerelor şi a familiilor aflate în situaţii de risc.   

O altă modalitate de a preveni abandonul copiilor de către părinţi imediat după 
naştere este înfiinţarea centrelor maternale. Din activitatea desfăşurată în cursul anilor 
2007-2008 a constatat faptul că menţinerea copilului lângă mamă imediat după 
naştere şi consilierea familiei lărgite pentru a sprijini mama în creşterea şi educarea 
copilului a dus la creşterea numărului de reintegrări în familie a acestor copii.  

De asemenea, numărul cazurilor în care am fost sesizaţi pentru a verifica situaţia 
de risc  în care se află minorii a crescut de la 202 la sfârşitul anului 2007 la 392 la 
sfârşitul trim. III  2008. După cum se observă, numărul copiilor aflaţi în situaţii de 
risc aproape s-a dublat, ceea ce demonstrează insuficienţa serviciilor oferite în 
comunitate pentru prevenirea ajungerii copiilor în situaţii de risc. De aceea, cea mai 
mare importanţă trebuie acordată colaborării cu primăriile din judeţ în scopul 
înfiinţării de centre de zi în comune şi oraşe. Infiinţarea şi funcţionarea acestor centre 
ar duce la scăderea numărului de copii pentru care se impune luarea unei măsuri de 
protecţie specială.  

Dificultăţile întâmpinate în derularea activităţilor de prevenirea separării copilului 
de propria familie, in special pentru înregistrarea copiilor părăsiţi în maternitate, 
ingrijorarile fata de creşterea numărului de mame minore şi scăderea vârstei acestora, 
cresterea numărului de copii care rămân în grija rudelor deoarece părinţii pleacă în 
străinătate la muncă, existent unui număr mic de centre de zi în mediul rural, relevă 
următoarele nevoi: 
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► realizarea periodică a informării şi formării profesionale a persoanelor cu atribuţii 
de asistenţă socială din cadrul primăriilor din judeţ 

► încheierea de parteneriate cu instituţiile ce au atributii in domeniul protecţiei 
copilului: Autoritatea de Sănătate Publică, Inspectoratul Şcolar Judeţean, 
Inspectoratul Judeţean de Poliţie etc. dar şi cu ONG  

► realizarea de proiecte în parteneriat cu primăriile şi ONG-urile pentru înfiinţarea 
de centre de zi în comune şi pentru desfăşurarea de proiecte care sa cuprinda si 
componenta de educare a parintilor 

► formarea/instruirea membrilor Consiliilor Comunitare Consultative 
► servicii de asistenţă socială la nivelul tuturor comunităţilor locale 
► înfiinţarea unui Centru Maternal în Tecuci  
► înfiinţarea unei reţele de voluntari care să suplinească lipsa resurselor umane din 

sistemul public. 
 
In ceea ce priveşte promovarea şi respectarea drepturilor copilului este 
necesară o mai bună popularizare a prevederilor legislative actuale, precum şi 
intensificarea acţiunilor de conştientizare a primordialităţii responsabilităţii 
părinţilor în creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor prin campanii de informare şi 
promovare. 
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VI. DOMENIILE PRINCIPALE DE INTERES ŞI  

DIRECŢIILE DE ACŢIUNE 

 

Operaţionalizarea Strategiei constă în determinarea domeniilor sale principale de 
interes şi a direcţiilor aferente de acţiune.  

Domenii principale de interes:  
A) Protecţia şi promovarea drepturilor copilului: 

Direcţii de acţiune: 
1. Responsabilizarea familiei pentru creşterea, îngrijirea şi educarea propriilor 

copii 
2. Promovarea şi respectarea depturilor şi libertăţilor civile ale copiilor 
3. Creşterea accesului la serviciile de sănătate şi adaptarea serviciilor medicale şi 

de promovare a sănătăţii la nevoile copiilor 
4. Realizarea unui acces egal la educaţie pentru toţi copiii 
5. Respectarea dreptului copilului la odihnă şi promovarea activităţilor recreative 

şi culturale 
6. Monitorizarea drepturilor copilului 
7. Respectarea dreptului copilului la protecţie, prin intervenţie multidisciplinară 

şi interinstituţională, împotriva abuzului, neglijării şi exploatării 
8. Promovarea şi susţinerea formării profesionale. 
B) Prevenirea separării copilului de părinţi şi protecţia specială a copilului 

separat de părinţi: 
Direcţii de acţiune: 

9. Responsabilizarea comunităţilor locale pentru prevenirea separării copilului 
de părinţi şi în susţinerea familiilor pentru creşterea, îngrijirea şi educarea 
propriilor copii 

10. Continuarea reformei serviciilor sociale pentru copil şi familie 
11. Protecţia unor grupuri vulnerabile de copii şi tineri care necesită atenţie 

specială (copiii străzii, copiii delincvenţi, copiii cu dizabilităţi, HIV/SIDA şi 
boli cronice grave/terminale, tineri care urmează să părăsească sistemul de 
protecţie) 

C) Imbunătăţirea capacităţii instituţionale şi organizaţionale a DGASPC 
Galaţi: 

12. Accesarea de fonduri extrabugetare pentru susţinerea proiectelor privind 
înfiinţarea de servicii noi destinate prevenirii ajungerii copilului în sistemul de 
protecţie, promovării şi protecţiei drepturilor copilului, coordonarea activităţii 
în domeniu a comunităţilor locale. 

13. Profesionalizarea resurselor umane din cadrul DGASPC Galaţi – reducerea 
numărului de angajaţi cu studii medii şi fără studii în domeniu, în paralel cu 
creşterea numărului de angajaţi cu studii de specialitate; formarea profesională 
iniţială şi continuă a acestora. 

Direcţiile de acţiune numerotate de la 1 la 13 sunt detaliate în termeni de obiective 
operaţionale, activităţi, responsabili, parteneri, termene limită şi indicatori în Planul 
Operaţional 2009-2013 pentru implementarea Strategiei Judeţene în domeniul 
protecţiei şi promovării drepturilor copilului, care este parte integrantă a 
strategiei. 
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VII. REZULTATELE AŞTEPTATE 

 
A) Protecţia şi promovarea drepturilor copilului:  
• Acordarea de servicii de planificare familială pentru populaţia defavorizată din 

judeţul Galaţi 
• Diversificarea modalitãţilor de informare a publicului larg privind respectarea 

drepturilor copilului şi promovarea unei atitudini proactive activitãţile de 
diseminare  

• Iniţierea întãririi capacitãţilor parentale prin asumarea responsabilitãţilor faţă de 
creşterea, îngrijirea şi educarea propriilor copii  

• Înfiinţarea centrelor de consiliere părinţi şi copii 
• Diminuarea efectelor negative specifice fenomenului plecãrii pãrinţilor la muncã 

în strãinãtate 
• Scãderea numãrului de copii fãrã acte de identitate 
• Creşterea nivelului de implicare a copiilor în luarea deciziilor care îi privesc atât 

în familie, cât şi în societate în general, precum şi în sesizarea încãlcãrii 
drepturilor lor 

• Iniţierea unui sistem eficient de promovare şi ocrotire a sãnãtãţii copiilor şi a 
familiilor acestora  

• Reducerea numãrului de copii neşcolarizaţi şi care au abandonat şcoala pe motive 
socioeconomice 

• Creşterea procentului de copii cu dizabilitãţi şi dificultãţi de adaptare şcolarã 
(re)integraţi în învãţãmântul de masã  

• Integrarea progresivã a drepturilor copilului în sistemul şi în procesul efectiv de 
învãţãmânt aşa cum sunt ele prevãzute în Legea nr. 272/2004 

• Diversificarea şi adaptarea modalitãţilor de petrecere a timpului liber pentru copii 
• Crearea şi dezvoltarea unui sistem unitar, coerent şi comprehensiv de prevenire, 

semnalare/ sesizare si intervenţie în cazurile de abuz, neglijare şi exploatare a 
copilului, inclusiv exploatare sexualã în scop comercial, exploatare prin muncã, 
trafic de copii, migraţie ilegalã, violenţã în familie şi alte forme de violenţã asupra 
copilului. 

 
 
B) Prevenirea separării copilului de părinţi şi protecţia specială a copilului 
separat de părinţi:  
• Creşterea capacitãţii autoritãţilor administraţiei publice locale în asumarea 

problematicii copiilor din punct de vedere financiar, al profesionalizãrii resurselor 
umane şi dezvoltãrii serviciilor în funcţie de nevoile specifice identificate 

• Creşterea numãrului de servicii de prevenire a separãrii copilului de pãrinţi 
înfiinţate la nivelul comunitãţilor locale în vederea apropierii serviciilor de 
beneficiari 

• Susţinerea funcţionării serviciilor deja înfiinţate la nivelul comunităţilor locale. 
• Scăderea numărului de copii părăsiţi de părinţi în unităţile sanitare 
• Creşterea calităţii serviciilor prin dezvoltarea sistemului de standardizare şi 

acreditare 
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• Închiderea tuturor instituţiilor rezidenţiale de tip vechi, concomitent cu creşterea 
numărului de servicii rezidenţiale de tip familial (centru maternal, case de tip 
familial) 

• Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor de tip familial 
• Crearea unui centru de respiro pentru copiii plasaţi la asistenti maternali 
• Scăderea duratei de şedere a copiilor în sistemul de protecţie special 
• Creşterea eficienţei parteneriatelor centrale şi locale, interinstituţionale, public-

private 
• Creşterea numărului de servicii specializate pentru copiii separaţi de părinţi care 

necesită o atenţie specială (copiii străzii, copiii delincvenţi, copiii cu dizabilităţi, 
HIV/SIDA şi boli cronice grave/terminale, tinerii) concomitent cu diversificarea 
acestor servicii 

• Înfiinţarea de servicii rezidenţiale pentru tinerii cu afecţiuni psihice 
• Creşterea numărului de copii cu dizabilităţi care accesează servicii de 

recuperare/reabilitare 
• Creşterea numărului de tineri integraţi socioprofesional 
• Dezvoltarea de servicii de suport pentru integrarea socioprofesională a tinerilor 

care trebuie să părăsească sistemul de protecţie 
 
C) Imbunătăţirea capacităţii instituţionale şi organizaţionale a DGASPC Galaţi: 
1. Accesarea de fonduri extrabugetare pentru susţinerea proiectelor 
2. Resurse umane calificate în serviciile destinate promovării şi protecţiei copilului. 
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VIII. BUGETUL NECESAR IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI 

 

În vederea atingerii rezultatelor aşteptate prin implementarea Strategiei judeţene 
în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului în perioada 2008-2011, se 
estimează o creştere a necesarului de resurse financiare. Un argument în plus pentru a 
justifica efortul financiar al autorităţilor administraţie publice locale, este faptul că, 
dacă strategiile anterioare s-au concentrat pe dreptul la protecţie specială a copiilor, 
Strategia prezentă vizează un grup ţintă mult mai mare şi toate drepturile copilului. 

Implementarea strategiei se finanţează din următoarele surse: 
Ø bugetul judeţului – contribuie, în principal, la înfiinţarea şi dezvoltarea 

serviciilor de protecţie specială a copilului separat de părinţi, precum şi a celor 
specializate care se adresează copilului la risc de separare şi a altor categorii 
de copii menţionate la capitolul 4 „Grupurile ţintă ale strategiei”; 

Ø bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor – contribuie, în 
principal, la înfiinţarea şi dezvoltarea serviciilor pentru prevenirea separării de 
familie; 

Ø fonduri externe: programe bilaterale, fonduri rambursabile şi fonduri 
nerambursabile, în condiţiile legii – contribuie la înfiinţarea serviciilor pentru 
copii şi familie, la derularea de campanii de sensibilizare/conştientizare a 
publicului, la realizarea de studii şi cercetări în domeniu, precum şi a 
programelor (cadru) de formare profesională, a standardelor şi metodologiilor;  

Ø donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori 
juridice din ţară şi din străinătate; 

Ø alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
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IX. EVALUAREA ŞI MONITORIZAREA STRATEGIEI 

 

 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului coordonează 
activităţile şi măsurile de implementare a obiectivelor cuprinse în prezenta Strategie 
şi evaluează impactul aplicării obiectivelor strategice. 
 Monitorizarea şi evaluarea implementării Strategiei prezente constă, în 
principal, în verificarea atingerii obiectivelor operaţionale. 
 Evaluarea se realizează prin rapoarte periodice, anual şi la încheierea 
perioadelor de implementare ale planurilor operaţionale. Evaluarea va fi efectuată de 
către persoanele desemnate din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului. Evaluarea va cuprinde şi elemente de impact şi recomandări pe 
de o parte pentru reajustarea activităţilor, iar pe de altă parte pentru realizarea 
strategiilor viitoare din acest domeniu. 
 La încheierea etapelor consemnate prin planurile operaţionale se va lua în 
considerare revizuirea per ansamblu a Strategiei.  

Monitorizarea se va realiza în mod sistematic şi complex de către persoane 
desemnate din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. 
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