MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
Nr.: 89/31.01.2017

PROIECT
AVIZEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,
Demirel Spiridon

HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 58/25.02.2016
privind aprobarea finanţării necesare pentru asigurarea sustenabilităţii
pentru o perioadă de 3 ani (2016-2018), a proiectului “O altă perspectivă a
dizabilităţii prin calificare pe piaţa muncii” ID 124486
Văzând Raportul de Specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 al
Municipiului Bucureşti;
Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale
Consiliului Local Sector 6;
Având în vedere:
- Proiectul „O altă perspectivă a dizabilităţii prin calificare pe piaţa muncii”
ID 124486 depus spre finanţare de către D.G.A.S.P.C. Sector 6 în cadrul Cererii de
proiecte nr. 122 „ Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe
piaţa muncii” cu finanţare prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane, Axa prioritară 6, Domeniul Major de Intervenţie 6.2.;
- Scrisoare de informare O.I.R. P.O.S.D.R.U. nr. 125/CE/10.04.2013 de aprobarea
a finanţării proiectului “O altă perspectivă a dizabilităţii prin calificare pe piaţa
muncii” ID 124486;
- Prevederile Documentului Cadru de Implementare al P.O.S.D.R.U. 2007-2013
(DCI), cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile Ghidului Solicitantului – Condiţii Generale P.O.S.D.R.U. 2007-2013,
număr de referinţă al programului (CCI): 2007RO051PO001;
- Prevederile Ghidului Solicitantului – Condiţii Specifice pentru cererea de
propuneri de proiecte de tip strategic nr. 144 ,, Promovarea egalităţii de şanse pe
piaţa muncii” P.O.S.D.R.U., Axa 6 , DMI 6.2;
- Contractul de finanţare nr. 6200/12.09.2013 încheiat cu O.I.R. P.O.S.D.R.U.,
Regiunea Bucureşti-Ilfov;
- H.C.L. Sector 6 nr. 58/25.02.2016 privind aprobarea finanţării necesare pentru
asigurarea sustenabilităţii pentru o perioadă de 3 ani (2016, 2017, 2018), a
proiectului “O altă perspectivă a dizabilităţii prin calificare pe piaţa muncii”
ID 124486;
- Prevederile art. 1 alin. (1) şi (2) lit. a), art. 2 lit. a) şi lit. c) punctul 12 din Anexa
nr. 1 la H.G. nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul cadru de organizare
şi funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) şi n)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. (1) Se modifică Hotărârea Consiliului Local Sector 6
nr. 58/25.02.2016 privind aprobarea finanţării necesare pentru asigurarea
sustenabilităţii pentru o perioadă de 3 ani (2016-2018), a proiectului
“O altă perspectivă a dizabilităţii prin calificare pe piaţa muncii” ID 124486.
(2) Se aprobă rectificarea sumei necesare pentru finanţarea din bugetul local
al Sectorului 6, respectiv 1.495.298 lei, reprezentând cheltuieli pentru
sustenabilitatea proiectului, pentru o perioadă de 3 ani (2016-2018), conform
Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 6
nr. 58/25.02.2016 rămân neschimbate.
Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Sector 6, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri, conform competenţelor.
(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform
competenţelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,
Demirel Spiridon

Nr.:
Data:

RAPORT DE SPECIALITATE
Proiectul de hotărâre supus aprobării are în vedere modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector
6 nr.58/25.02.2016 privind aprobarea finanţării necesare pentru asigurarea sustenabilităţii pentru o
perioadă de 3 ani (2016-2018), a proiectului “O altă perspectivă a dizabilității prin calificare pe piața
muncii” Contract nr. POSDRU/122/6.2/G/124486, finantat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 ”Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de
intervenţie 6.2 „Îmbunățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii” a fost
implementat de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, în calitate de
beneficiar, în parteneriat cu Asociația Centrul de Resurse și Formare în Profesiuni Sociale (CRFPS)
“Provocație” conform Contractului de Finanțare nr. 92/CE/10.04.2013 (decizia 6200/12.09.2013) încheiat cu
O.I.R.P.O.S.D.R.U. Regiunea București-Ilfov și a Acordului de Parteneriat nr. D/17191/30.08.2013.
Obiectivul general al Proiectului a fost :
Dezvoltarea competențelor profesionale prin formare pentru persoanele cu dizabilități în scopul
creșterii gradului de integrare pe piața muncii prin:
- prevenirea și combaterea discriminării și a steriotipurilor legate de persoanele cu dizabilități în
rîndul a 240 angajați ai administrației publice locale;
- promovarea serviciilor integrate de informare, consiliere și formare profesională pentru 230 de
persoane cu dizabilități;
- formarea continuă a 210 persoane cu dizabilități în vederea obținerii unei calificări:
- dezvoltarea competențelor pentru 28 de persoane, resurse umane din adminstrația publică privind
metode de lucru cu persoanele cu dizabilități și familiile acestora.
Proiectul s-a concentrat pe planificarea și organizarea activităților specifice urmărind atingerea
rezultatelor asumate prin cererea de finanțare astfel:
- organizarea de cursuri pentru 265 de angajați ai administrației publice locale privind prevenirea și
combaterea discriminării și a steriotipurilor legate de persoanele cu dizabilități;
- acordarea de servicii de informare, consiliere și formare profesională pentru 240 de persoane cu
dizabilități, din care 212 persoane cu dizabilități participând la cursuri de formare continuă;
- realizarea unui grup de lucru format din 28 de angajați din adminstrația publică locală privind
metode de lucru cu persoanele cu dizabilități și familiile acestora.
Proiectul a generat și va genera efecte pozitive pe termen lung pentru grupul țintă:
• În plan economic: veniturile persoanelor adulte cu dizabilități sunt uneori inexistente şi/sau foarte
mici. Proiectul a prevăzut și urmărește în continuare acordarea unui stimulent financiar cât și oferirea de
servicii de informare, consiliere, formare, calificare în vederea reluării capacităţii de muncă şi desfăşurarea de
activităţi cu caracter organizat.
• În plan social: dificultăţile de comunicare şi/sau cele din cadrul relaţiilor interumane cresc gradul de
marginalizare a persoanelor adulte cu dizabilități. Activitatea de consiliere prevăzută în proiect va avea ca
scop evaluarea vocațională a persoanelor cu dizabilități și în baza acestor date, formarea va viza calificări
adecvate, inclusiv competențe de comunicare și lucru în echipă. Integrarea persoanelor cu dizabilități în grupe
de învațare va conduce de asemenea la crearea unui mediu de dezvoltare socială.
• În plan familial: adeseori familiile şi aparţinătorii se află în imposibilitatea de a acorda o îngrijire
care să corespundă necesitaţilor lor.
Campania de informare și conștientizare organizată în cadrul proiectului și activitatea de consiliere vor
contribui la îmbunătățirea relațiilor dintre persoane cu dizabilități și familia prin acțiuni direcționate.
Sintetizând, obiectivele proiectului răspund acestor nevoi prin:

- elaborarea unui program articulat de măsuri integrate de informare-consiliere-mediere,
implementarea programelor de calificare, dezvoltarea competențelor specialiștilor cu rol de integrare cu
scopul prevenirii excluziunii sociale;
- acordarea de burse persoanelor cu dizabilități aflate în situații dificile;
- dezvoltarea de instrumente /materiale didactice/studii/cercetari inovatoare;
- consiliere pentru persoanele cu dizabilități;
- realizarea de programe de formare continuă pentru specialiști;
- dezvoltarea unui model funcțional care să răspundă nevoilor locale și să valorifice capitalul uman pe
plan local; creșterea numărului persoanelor cu dizabilități care datorită noilor competențe pot performa în
condiții de egalitate de șanse pe piața muncii, creșterea independenței financiare a persoanelor cu dizabilități
și nu în ultimul rând cultivarea încrederii de sine și a respectului.
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 are obligația de a asigura buna
desfășurare a activităților în cadrul proiectului prin organizarea activităților de calificare și integrarea pe piața
muncii a persoanelor cu dizabilități vulnerabile, să promoveze egalitatea de șanse prin intermediul unor
seminarii de promovare a principiului oportunităților egale, a egalității de șanse, prin personal de specialitate
și oferirea de servicii de consiliere și orientare, prin publicarea unor reviste și brosuri de informare publică cu
privire la inițiativele persoanelor cu dizabilități, prin dezvoltarea unor parteneriate pe termen lung cu
autorități publice și private din spațial Uniunii Europene.
Principalul element a sustenabilități este acel al continuării acțiunilor de informare, consiliere și
calificare a unui numar de 150 persoane cu dizabilități din regiunea București-Ilfov și organizării de grupuri
de lucru privind prevenirea și combaterea discriminării legate de persoanele cu dizabilități pentru un număr
de 60 angajați ai administrației publice locale, în vederea dezvoltării și evaluării de competențe în domeniu.
Prin activitățile propuse de D.G.A.S.P.C.Sector 6 în perioada de sustenabilitate se vor continua
activitățile începute în cadrul proiectului.
În urma implementării proiectului D.G.A.S.P.C. Sector 6 a inclus în structura organizatorică
activității cu grupurile vulnerabile, persoane cu dizabilități, a unor activități și sercicii specific de promovare a
egalității de șanse și va promova ca politică de bună practică proiectul la nivel local și regional. D.G.A.S.P.C.
Sector 6 va include în activitățile oferite menținerea și promovarea continuă a platformei web, a informării
publice și a transparenței. Se vor continua activitățile de oferire de cursuri de calificare și către alte grupuri
țintă interesate.
Partenerul proiectului se va angaja ca pe perioada de sustenabilitate să desfășoare activități de
promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilități și de sprijinire directă a grupurilor vulnerabile pentru
integrarea acestora pe piața muncii, în conformitate cu un plan de sustenabilitate care va avea în vedere toate
elementele descrise mai sus realizate în cadrul parteneriatului în perioada de implementare de fiecare partener
în parte și continuate în baza expertizei și a domeniilor specific asumate.
Partenerul are deja pusă la dispoziție baza materială pentru desfășurarea activităților pe perioada de
sustenabilitate. Expertiza ce va fi acumulată în cadrul proiectului, materialele create, vor putea fi preluate la
nivel multi-regional în vederea dezvoltării unui sistem calitativ superior de furnizare de servicii de formare
profesională.
Tot în cadrul sustenbilității vor fi organizate și grupuri de consultare cu experții din domeniul
asistenței sociale, a domeniului integrării pe piața muncii, domeniul consilieri vocaționale și a medierii,
economiei sociale și alte domenii suport pentru a se organiza strategia cea mai potrivită pentru integrarea
socio-profesională a grupurilor vulnerabile, persoane cu dizabilități, pe perioada de sustenabilitate vor fi
organizate cel putin 2 grupuri de consultare/an. Acestea vor fi grupuri de consultare public-privat.
Asigurarea sustenabilității proiectului și transferabilitatea rezultatelor sale se va face prin reluarea
activităților de – mediatizarea exemplelor de bună practică (continuate de către aplicant și parteneri),
multiplicarea activităților de formare profesională pentru dezvoltarea competențelor profesioniștilor care
lucrează cu grupurile vulnerabile (în condițiile prevăzute de lege ) și sprijin în vederea inițierii unei activități
suport, calificare și recalificare pentru grupurile vulnerabile, persoane cu dizabilități, activității de rețea interprofesională dezvoltată prin mărirea membrilor grupului țintă (încurajarea și dezvoltarea de rețele de suport),
prin tipurile de servicii oferite, posibilitățile de vizibilitate.
Modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 58/25.02.2016 privind aprobarea finanţării
necesare pentru asigurarea sustenabilităţii pentru o perioadă de 3 ani (2016-2018) a proiectului are în
vedere rectificarea sumei necesare pentru asigurarea cheltuielilor de sustenabilitate.

Astfel, pentru îndeplinirea obiectivelor asumate pentru această perioadă, se vor acorda subvenţii
participanților la cursurile de calificare organizate, ceea ce va constitui o motivaţie suplimentară pentru
frecventarea cursurilor şi obţinerea calificării în cazul cursanților care nu pot realiza venituri în aceeaşi
perioadă.
Menţionăm că s-au uniformizat costurile pentru cursurile de calificare similare din toate proiectele
aflate în faza de sustenabilitate; aceste rectificări ale cheltuielilor din cadrul proiectului “O altă perspectivă a
dizabilității prin calificare pe piața muncii” ID 124486, nu vor impune rectificarea bugetului total aprobat
pentru derularea proiectelor aflate în faza de sustenabilitate, conform următoarelor hotărâri ale Consiliului
Local Sector 6: HCL nr. 16/28.01.2016, HCL nr. 58/25.02.2016, HCL nr. 59/25.02.2016, HCL nr.
60/25.02.2016, HCL nr. 61/25.02.2016, HCL nr. 62/25.02.2016, HCL nr. 63/25.02.2016. Valoarea totală a
cheltuielilor pentru sustenabilitatea acestui proiect este de 1.495.294 lei.
Faţă de cele prezentate, propun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 6 prezentul proiect de
hotărâre.

Director General,
Gabriela Schmutzer

EXPUNERE DE MOTIVE

Văzând Raportul de specialitate întocmit de către Directorul General al Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 prin care se susţine rectificarea
sumei necesare pentru finanţarea din bugetul local al Sectorului 6, reprezentând cheltuieli
pentru sustenabilitatea proiectului “O altă perspectivă a dizabilităţii prin calificare pe piaţa
muncii” ID 124486, pentru o perioadă de 3 ani (2016-2018), luând în considerare dezideratele
politicilor sociale formulate la nivel naţional, dar şi la nivel european de a dezvolta serviciile
de asistenţă socială, consider de importanţă strategică locală continuarea proiectului
sus-menţionat.
Având în vedere cele sus-menţionate, supun spre dezbatere şi aprobare Consiliului
Local al Sectorului 6 proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local
Sector 6 nr. 58/25.02.2016 privind aprobarea finanţării necesare pentru asigurarea
sustenabilităţii pentru o perioadă de 3 ani (2016-2018), a proiectului “O altă perspectivă a
dizabilităţii prin calificare pe piaţa muncii” ID 124486, desfăşurat de Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6.

PRIMAR,
Gabriel Mutu

