
 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                        PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                       AVIZEAZĂ 
S.T. 797/15.11.2018      pentrulegalitate 

                                                                               Secretarul Sectorului 6, 
                                                                           Demirel Spiridon 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea derulării și finanțării în anii 2019-2023 a proiectului „Team – 

UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” COD:127169  
și asigurarea sustenabilităţii pentru o perioadă de 3 ani (2024, 2025, 2026) 

 
 Văzând Raportul de specialitate nr. D/24346/15.11.2018 al Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 şi Expunerea de 
motive a Primarului Sectorului 6;  

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale 
Consiliului Local Sector 6; 
 Ţinând seama de: 
-  H.C.L. Sector 6 nr. 340/19.12.2017 privind aprobarea Organigramei şi a Statului 
de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6;  
- H.C.L. Sector 6 nr. 139/28.06.2018 privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea 
Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 340/19.12.2017privind aprobarea 
Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Sector 6;  
- Prevederile art. 62 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- Ordinul nr. 35/2003 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru 
asigurarea protecţiei copilului la asistentul maternal profesionist şi a ghidului 
metodologic de implementare a acestor standarde, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi 
funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de 
personal, cu modificările şi completările ulterioare;  
-  H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum 
şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, denumit încontinuare POCU; 
- Orientările privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional 
Capital Uman 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare; 
- Ghidul solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor „Reducerea 
numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți 
maternali” AP 4/ PI 9.iv/OS 4.5 &4.14; 
- Acordul de Parteneriat nr. D/23421/01.11.2018 încheiat între Autoritatea 
Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție și Direcțiile de 
Asistență Socială și Protecția Copilului din București și din țară, respectiv, 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6; 
 



 

 

 
În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. 

(2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

Consiliul Local al Sectorului 6,  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. (1) Se aprobă derularea proiectului „Team – UP: Progres în calitatea 
îngrijirii alternative a copiilor” COD:127169, conform Anexei, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Se aprobă finanțarea în anii 2019-2023 pentru implementarea proiectului 
„Team – UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, prin asigurarea 
de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 a 
sumei de 292,807.00 lei. 

Art. 2. Se asigură din bugetul Local al Sectorului 6 sustenabilitatea 
proiectului „Team – UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” pentru 
o perioadă de 3 ani (2024, 2025, 2026). 

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform 
competenţelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 
 

PREŞEDINTE DE ȘEDINŢĂ,                                       CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                               pentru legalitate                               
                                                                                         Secretarul Sectorului 6, 
 
         
                                                                                             Demirel Spiridon  
 
 
 
 
 
 
Nr.: 
Data: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

 Faţă de celeprezentate, se propunespre aprobare Consiliului Local al Sectorului 6 
prezentulproiect de hotărâre. 

Înconformitate cu prevederileAcordului de Parteneriat 2014-2020, 
RecomandărileSpecifice de Țară 2014, cu StrategiaNaționalăpentruOcupareaForței de Muncă 
2014-2020 1 , cu StrategiaNaționalăpentruProtecțiașiPromovareaDrepturilorCopiluluiși 
cuProgramulNațional de Reformă 2 , 
privindaccelerareareformelorînsectorulsănătățiișicontinuăriireformeiasistențeisociale, 
intervențiile din cadrulPriorității de investiții 9.iv - Creștereaaccesului la serviciiaccesibile, 

sustenabileși de înaltăcalitate, inclusivasistențămedicalășiserviciisociale de 

interesgeneralsevorconcentrapedezinstituționalizareacopiilorprinînchidereacentrelor de 
plasamentclasiceșiprinasigurareatranzițieiîngrijiriiacestoraîncomunitate, 
prindezvoltareaserviciilordestinatepreveniriiseparării de familie. 

Sistemulserviciilorsocialedestinateprotecțieicopiluluiesteorganizatîntr-un mod 
descentralizat, serviciilepublicedestinateprotecțieispeciale a 
copiluluiseparattemporarsaudefinitiv de familiefiindasigurate la niveljudețeanși de sector al 
municipiuluiBucurești, iarceledestinatepreveniriiseparăriicopilului de familiesuntasigurate la 
nivel de comună, orașșimunicipiu. Acesteasuntoferiteatât de furnizoripublici de 
serviciisocialecâtși de furnizoriprivați: organizațiineguvernamentaleșireligioase.  

Copiiiseparațitemporarsaudefinitiv de părinți (a se vedea: Raportul de Progres al 
ProgramuluiNațional de Reformă 2011-2013, martie 2013, p. 10, p. 18; 
RecomandărileConsiliului European privindProgramulNațional de Reformă al României, iunie 
2013, p. 7) constituie un grupvulnerabil la nivelulRomâniei.  

Pentruperioada de programare 2014-2020, Româniași-a 
luatangajamentulsăasiguretrecerea de la instituții de tip rezidențial la serviciicomunitare 
(de exemplu: case de tip familial, apartamente, centre de zi, centre de recuperare, centre de 
consiliere, serviciicomunitaremedicaleșisociale integrate, extinderearețelei de 
asistențămaternală, etc.), care încontinuaresuntinsuficientdezvoltate, 
șiconsolidareacapacitățiifurnizorilor de serviciisocialepubliceși private de a asiguraservicii de 
prevenire a separăriicopilului de familie, bazatepecomunitate. 

AvândînvedereRecomandărileSpecifice de ȚarăpentruRomânia 2014, 
prevăzuteînProgramulNațional de Reformă 2014, referitoare la „accelerareatranziției de la 
îngrijireainstituțională la îngrijireaalternativăpentrucopiiilipsiți de îngrijirepărintească”, 
prinacțiunilesprijinite de POCU se puneaccentul, pe de o parte, peprevenireaseparăriicopilului 
de familie, iarpe de altăparte, pedezinstituționalizareacopiiloraflațiînîngrijireîncentrele de 
plasamentclasice, care nu pot oferiacestora un mediu de îngrijirecâtmaiapropiat de cel familial. 

Prinacestapel de proiecte POCU vasprijini: 

                                                             

 
 



 

 

- Dezvoltareașiintroducerea de 
instrumente/proceduri/mecanismeșiîmbunătățireacompetențelorprofesioniștilor din 
sistemul de protecție a copilului; 

- Dezvoltarearețelei de asistențimaternaliprofesioniști; 
 
 

Obiectivespecifice 
Încadrulprezentuluiapel de proiectesuntvizateurmătoareleobiectivespecifice, respectiv: 
Obiectivul specific - Creștereacalitățiisistemului de asistențăsocialăprinintroducerea 

de instrumente/proceduri/mecanisme etc. șiprinîmbunătățireanivelului de competențe al 

profesioniștilor din sistem 
 
Obiectiv specific - Creștereanumărului de asistențimaternalișisociali la 

nivelulcomunității 

Rezultateașteptate 
Principalelerezultateașteptateprinsprijinulfinanciaracordatîncadrulprezentuluiapel de 
proiecteîlreprezintă: 

 Instrumente/proceduri/mecanisme etc. îndomeniulasistențeisociale 

 Nivel de competențecrescut al profesioniștilor din sistemul de asistențăsocială 

 Numărcrescut de asistențimaternali la nivelulcomunității 

  
 Astfel, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6 s-a 
angajatprinparticiparea la acestproiect, conform Acordului de 
ParteneriatîncheiatîntreAutoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și 

Adopție, cu sediul în B-dul General Gheorghe Magheru nr. 7, Sector 1, București, codul fiscal 
33124978 având calitatea deLiderparteneriat/Partener 1 si Direcțiile de Asistență Socială și 
Protecția Copilului din București și din țară, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Sector 6, cu sediul în str. Cernişoara, nr. 38-40 (zona Piaţa Gorjului), Sector 6, codul 
fiscal 17300924, având calitatea de membru 24 MySMIS/Partener 25. Acest acord a fost 
înregistrat cu nr. D/23421/01.11.2018. 
 Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia 
financiară proprie a fiecărei părți la bugetul proiectului, precum şi responsabilităţile ce le revin 
în implementarea activităţilor aferente proiectului: Team – UP: Progres în calitatea îngrijirii 

alternative a copiilor, care este depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 - 
2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiție 9.iv: 
Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență 
medicală și servicii sociale de interes general, apel de proiecte POCU/480/4/19/19/Operațiune 
compozită OS. 4.5, 4.14 - Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin 
consolidarea rețelei de asistenți maternali. 

Principaleleactivitățiasumate de fiecarepartenersunt:  dezvoltareașiintroducerea de 
instrumente/proceduri/mecanisme etc. 
îndomeniulasistenţeisocialedestinateactivitățiiasistențilormaternali, servicii alternative la 
îngrijireaîninstituții a copiilor, precumșiînvedereaasigurăriitranzițieicopiilorșitinerilor de la 
îngrijireaîninstituții la îngrijireaîncomunitate; susținereaprogramului de 
formareprofesionalădestinatasistențilormaternalișipersonaluluispecializat din cadrulinstituțiilor 
cu atribuțiiîndomeniulprotecțieispeciale a copiluluiseparat de familieși al 
preveniriiseparăriicopilului de familie. 

Valoarea totală estimată a cheltuielilor eligibile angajate pe perioada proiectului 
desfășurat în întreaga țară este de 2,657,162,612.32 lei. Direcția Generală de Asistență Socială și 



 

 

Protecția Copilului Sector 6 a estimat un număr total de 18 AMP nou angajați, dupa cum 
urmează: 2019 – 5 AMP; 2020- 4 AMP; 2021-2023- câte 3 AMP, cheltuielile eligibile estimate 
de cătreinstituția noastră fiind de 14,640,047.00 lei. 

Partenerii vor asigura contribuția proprie de 2%  la cheltuielile totale ale proiectului,  
contribuția Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6fiind 
de292,807.00 lei. 

 
 
 
 
Totodată, proiectulTeam – UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor, are o 

perioada de sustenabilitate de cel putin 3 ani, conform art.9.-Proprietatea, din Acordul de 
Parteneriat care precizeazăcă “Părţile au 

obligaţiasămenţinăproprietateaproiectuluişinaturaactivităţiipentru care s-a acordatfinanţare, 

pe o perioadă de celpuţin 3 anidupăfinalizare / dare 

înexploatareşisăasigureexploatareaşiîntreţinereaînaceastăperioadă.” 
  

Faţă de celeprezentate, se propunespre aprobare Consiliului Local al Sectorului 6 
prezentulproiect de hotărâre. 
 

Director General, 
Gabriela Schmutzer 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 Prin Raportul de specialitate nr. D/24346/15.11.2018, întocmit de către 

directorul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, 

se susţine aprobarea derulării și finanțării în anii 2019-2023 a proiectului „Team – 

UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” COD:127169 și asigurarea 

sustenabilităţii pentru o perioadă de 3 ani (2024, 2025, 2026).  

Dezvoltarea și introducerea de instrumente/proceduri/mecanisme și 

îmbunătățirea competențelor profesioniștilor din sistemul de protecție a copilului 

și dezvoltarea rețelei de asistenți maternali, au impact pe termen lung asupra 

comunităţii locale a sectorului prin creşterea calităţii în serviciile oferite copiilor 

aflați în risc de separare. 

Având în vedere cele sus-menţionate, supun spre dezbatere şi aprobare 

Consiliului Local Sector 6, proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării și 

finanțării în anii 2019-2023 a proiectului „Team – UP: Progres în calitatea 

îngrijirii alternative a copiilor” COD:127169 și asigurarea sustenabilităţii pentru o 

perioadă de 3 ani (2024, 2025, 2026). 

 

PRIMAR, 

Gabriel Mutu 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

Bucureşti, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI RO4340730 

tel: 0376204319, www.primarie6.ro,  e-mail: prim6@primarie6.ro 


