
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                              PROIECT                      
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                       AVIZEAZĂ                                  
Nr.: 91/31.01.2017                                                               pentru legalitate                                

                                                                                  Secretarul Sectorului 6,                         
                                                                                  Demirel Spiridon  

 
HOTĂRÂRE  

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 63/25.02.2016 
privind aprobarea finanţării necesare pentru asigurarea sustenabilităţii 

pentru o perioadă de 3 ani (2016-2018), a proiectului ”Şanse egale în 
comunitatea noastră” ID 124026 

 
 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 „Şanse egale în comunitatea noastră”, ID 124026 depus spre finanţare 
de către O.I.R. P.O.S.D.R.U., Regiunea Bucureşti-Ilfov, în cadrul Cererii de 
finanţare nr. 9222/03.12.2012 cu finanţare prin Programul Operaţional Sectorial 
„Dezvoltarea Resurselor Umane”, Axa prioritară 6, Domeniul Major de Intervenţie 
6.2.; 
- Decizia O.I.R. P.O.S.D.R.U. nr. 91/CE/10.04.2013 de aprobare a finanţării 
proiectului ”Şanse egale în comunitatea noastră” ID 124026; 
- 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 art. 5 lit. i) şi u), precum şi cele ale art. 53 alin. (1) şi (2) din Legea 
nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Scrisoarea de informare privind aprobarea prealabilă a cererii de finanţare           
nr. 124/CE/10.04.2013; 
- Contractul de Finanţare nr. 6199/12.09.2013, încheiat cu O.I.R. P.O.S.D.R.U., 
Regiunea Bucureşti-Ilfov; 
- H.C.L. Sector 6 nr. 63/25.02.2016 privind aprobarea finanţării necesare pentru 
asigurarea sustenabilităţii pentru o perioadă de 3 ani (2016-2018), a 
proiectului „Şanse egale în comunitatea noastră”, ID 124026; 
- Prevederile art. 1, alin. (1), art. 2, lit. a) şi lit. c) punctul 12 din Anexa 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 aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 
nr. 63/25.02.2016 privind aprobarea finanţării necesare pentru asigurarea 
sustenabilităţii pentru o perioadă de 3 ani (2016-2018), a proiectului ”Şanse 
egale în comunitatea noastră” ID 124026. 

(2) Se aprobă rectificarea sumei necesare pentru finanţarea din bugetul local 
al Sectorului 6, respectiv 1.809.956 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. 63/25.02.2016 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. 

(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.63/25.02.2016 privind aprobarea finanţării necesare pentru 
asigurarea sustenabilităţii pentru o perioadă de 3 ani (2016-2018), a proiectului ”Şanse 
egale în comunitatea noastră” ID 124026, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6- Promovarea incluziunii sociale,, 
Domeniul major de intervenţie 6.2,,Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile 
pe piaţa muncii,,, implementat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului sector 6, în calitate de beneficiar, conform Contractului de Finanţare 
nr.6199/12.09.2013, încheiat cu OIRPOSDRU, Regiunea Bucureşti-Ilfov. 
 

Obiectivul general al Proiectului a fost stimularea integrării pe piaţa muncii a 220 
de persoane care aparţin grupurilor vulnerabile.  
 

Proiectul s-a concentrat pe planificarea şi organizarea activităţilor specifice proiectului 
urmărind si reusind atingerea rezultatelor asumate prin cererea de finanţare respectiv, prin:  
 - stimularea integrării pe piaţa muncii a  220 de persoane care aparţin grupurilor 
vulnerabile, prin acordarea de servicii de consiliere psihologică, în funcţie de nevoile specifice 
ale grupurilor vulnerabile selectate, respectiv 56 persoane de etnie romă, 10 tineri peste 18 ani 
care parăsesc sistemul de protecţie al statului, 154 persoane cu dizabilităţi, 
 -  prin furnizarea de cursuri de formare profesională pentru 220 de persoane din grupurile 
vulnerabile menţionate mai sus, pentru a stimula participarea grupurilor vulnerabile pe piaţa 
muncii, şi a 70 de persoane, respectiv personal al administraţiei publice locale, personal al 
agenţiilor publice/private care furnizează servicii sociale şi de ocupare grupurilor vulnerabile, 
personal al organizaţiilor societăţii civile. 
 Beneficiarul, Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, a dezvoltat 
parteneriate cu membrii societăţii civile,  administraţie publică locală angajatori, factori de 
decizie în domeniul incluziunii sociale, în vederea “facilitării accesului pe piaţa muncii a 
grupurilor vulnerabile şi promovarea unei societăţi inclusive şi coezive”, inclusiv a informat 20 
de manageri (potenţiali angajatori), a acordat servicii de consiliere psihologică pentru 236 de 
beneficiari aparţinând grupurilor vulnerabile, a organizat module de formare profesională, 6 
grupe de lucrător în comerţ, 8 grupe de legător manual, 1 grupă de peisagist si 1 grupă de 
mercantizor, in total pentru un numar de 212 beneficiari. Din totalul persoanelor care au absolvit 
cursurile de formare profesională menţionate, 28 de persoane au fost angajate in baza 
specializărilor obţinute. 
 Dezvoltarea programe specifice pentru atingerea autostimei, recunoaşterea 
oportunităţilor de dezvoltare socio-profesională şi implicarea grupurilor vulnerabile în activităţi 
ce le dezvoltă competenţe noi, şi care le vor permite ulterior să se autosusţină, reducând astfel şi 



 

tendinţa de autoexclusiune a acestora în societate şi pe piaţa muncii, s-a realizat prin personal de 
specialitate , după cum urmează: 

- Servicii de consiliere şi evaluare vocaţională- personalul angajat constă intr-un psiholog,  
- Servicii de informare , selecţie şi formare profesională- personalul angajat constă într-un 

responsabil de proiect, responsabil financiar, jurist , asistent proiect, responsabil 
comunicare ,  asistent social, , asistent activităţi tehnice şi expert metodologic. 

 
            Modul de organizare al activităţilor va rămăne în principiu acelaşi, experienţa acumulată 
contribuind însă la îmbunătăţirea acestora şi la dezvoltarea capacităţii de a implementa programe 
integrate adresate grupurilor vulnerabile.  

Prin toate obiectivele şi activităţile sale, sustenabilitatea propusă a proiectul integrează în 
activităţile sale dezideratele celor mai recente Strategii Naţionale şi Regionale de Ocupare a 
Forţei de Muncă, respectiv implementarea obiectivului de coeziune şi incluziune socială pe piaţa 
muncii.  

Acest obiectiv este sustinut în cadrul proiectului prin implementarea de programe 
specifice de consiliere psihologică şi formare profesională pentru pregătirea 
integrării/reintegrării pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile, prin implicarea activă a 
partenerilor sociali, a personalului autorităţilor administraţiei publice locale. În cazul 
persoanelor cu dizabilităţi si cei de etnie roma, este mai mult decât important să li se ofere atat 
consiliere psihologică care să combată tendinţa de autoexcludere socio-profesională a acestora, 
precum si şansa unei slujbe pe măsura capacităţilor lor, astfel le va fi stimulată încrederea în 
propriile forţe şi stima de sine, devenind din persoane asistate, cetăţeni activi pe piaţa muncii, 
capabili să se autosusţină. 
            Rezultatele proiectului vor fi promovate la nivel regional , şi naţional prin activităţi 
specifice, experienţa DGASPC sector 6 demonstrând capacitatea şi disponibilitatea acestuia de a 
le transfera şi la alte niveluri regionale şi sectoriale.                             

            Modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 63/25.02.2016 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 participanţilor la cursurile de calificare organizate, ceea ce va constitui o motivaţie 
suplimentară pentru frecventarea cursurilor şi obţinerea calificării în cazul cursanţilor 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 ”Şanse egale în comunitatea noastră” ID 124026, 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 1.809.956 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 ”Şanse egale în 

comunitatea noastră” ID 124026, 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.63/25.02.2016 privind aprobarea 

finanţării necesare pentru asigurarea sustenabilităţii pentru o perioadă de 3 

ani (2016-2018), a proiectului ”Şanse egale în comunitatea noastră” ID 124026, 

desfăşurat de  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 

6. 

 

 
 

PRIMAR, 
 

Gabriel Mutu 
 
 
 
 
 
 


