
  

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                 PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                                                 
NR. 172/25.03.2021 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București 

pentru împuternicirea expresă de a încheia un Acord de parteneriat  în vederea 
asocierii/cooperării dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 
și Organizația Salvați Copiii România pentru implementarea modelului Barnahus în România 

 
 

 
      Văzând Raportul de specialitate nr. D/5373/23.03.2021 al Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 şi Referatul de aprobare al Primarului 
Sectorului 6;  

Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 și 5 ale Consiliului Local 
Sector 6; 
        Ţinând seama de: 

 Convenția Consiliului Europei privind protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și 
abuzului sexual (CETS N°201); 

 Liniile directoare ale Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei privind justiția în 
interesul copilului (Adoptate de către Consiliul de Miniștri la data de 17 noiembrie 2010 
la cea de-a 1098-a întâlnire a Miniștrilor Adjuncți); 

 Recomandările Consiliului Europei privind drepturile copilului și servicii sociale în 
interesul copiilor și familiilor; 

 Directiva 2011/93/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 
privind combaterea abuzului sexual, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei 
infantile: 

 Directiva 2012/29/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 
care stabilește normele minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor 
criminalității, și care înlocuiește Decizia Cadru a Consiliului 2001/220/JHA; 

 Legea nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, republicată; 
 Prevederile art. 89 și art. 110 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea 

drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu 

modificările și completările ulterioare;  
 Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare; 
 Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor 

infracțiunilor, cu modificările și completările ulterioare; 
 Hotărârea Guvernului nr. 1156/2012 privind aprobarea Strategiei naționale pentru 

prevenirea și combaterea fenomenului violenței în familie pentru perioada 2013-2017 şi 
a Planului operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale pentru prevenirea şi 
combaterea fenomenului violenţei în familie pentru perioada 2013-2017; 

 Hotărârea Guvernului nr. 1113/2014 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru 
protecţia şi promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020 şi a Planului 
operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului 2014-2016; 

 Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată; 
 
 
 



  

 
 
În temeiul dispoziţiilor art. 139 alin. (3) lit. f), precum și cele ale art. 166 alin. (2) lit. s) 

din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 6 
 

HOTĂRĂŞTE: 
  

            Art. 1. (1) Se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea 
expresă de a încheia un Acord de parteneriat  în vederea asocierii/cooperării dintre Direcția 
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Organizația Salvați Copiii 
România pentru implementarea modelului Barnahus în România. 
 (2) Se aprobă Modelul Acordului de parteneriat conform Anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 (3) Se împuternicește Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Sector 6 să semneze Acordul de parteneriat pentru implementarea modelului 
Barnahus în România cu Organizația Salvați Copiii România, după obținerea împuternicirii 
Consiliului General al Municipiului București. 

Art. 2. (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 General al Sectorului 6. 
 
 
PREŞEDINTE DE ȘEDINŢĂ,                                                       AVIZEAZĂ 

                                                                              pentru legalitate conf. art. 243   alin. (1) lit. a)  
                                                                              din O.U.G. nr. 57/2019 

                                                                                 Secretarului General al Sectorului 6, 
 

                                                                                                         
                                                                                                       Demirel Spiridon 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.: 
Data:                                                 
                                       



 

 

 

 

 

 
 

 

REFERAT DE APROBARE 

 
 

 
Direcţia Generală de Asistență Socială şi Protecţia Copilului Sector 6  

susţine obținerea acordului Consiliul General al Municipiului București pentru 

împuternicirea expresă de a încheia un Acord de parteneriat  în vederea 

asocierii/cooperării dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Sector 6 și Organizația Salvați Copiii România pentru implementarea 

modelului Barnahus în România. 

În temeiul dispoziţiilor art. 139 alin. (3) lit. f), precum și cele ale art. 166 

alin. (2) lit. s) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supun spre dezbatere şi 

aprobare, Consiliului Local Sector 6, proiectul de hotărâre privind solicitarea către 

Consiliul General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă de a 

încheia un Acord de parteneriat  în vederea asocierii/cooperării dintre Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Organizația Salvați 

Copiii România pentru implementarea modelului Barnahus în România. 

 
 

PRIMAR, 

 

Ciprian Ciucu 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro;  e-mail: prim6@primarie6.ro; 

facebook.com/PrimariaSectorului6 

 

 

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
 

 



 

 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 
 

 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 6 îşi desfăşoară 
activitatea în conformitate cu prevederile H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor 
cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţa socială şi a structurii 
orientative de personal, cu modificările și completărilr ulterioare, având drept scop asigurarea 
aplicării politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, 
persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie 
socială, cu rol în administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor 
sociale. 
 Organizația Salvați Copiii România este o organizație non-profit care are ca scop 
principal apărarea și promovarea drepturilor copilului și asigurarea protecției copilului în 
acord cu Convenția Națiunilor Unite. 
 În perioada 2018-2019, Salvați Copiii a implementat proiectul Promise II - Modelul 
Barnahus, care propune o abordare multidisciplinară și inter-instituțională (instituții din 
domeniul judiciar, social și medical) în instrumentarea cazurilor de abuz asupra copiilor, prin 
realizarea demersurilor necesare în investigare, precum și oferirea de servicii complexe 
copilului și familiei sub același acoperiș, într-un spațiu prietenos. Ideea care stă la baza 
modelului Barnahus este facilitarea mărturisirii de către copil, cheia în identificarea și 
investigarea abuzului, atât în scopuri penale, cât și protectoare și terapeutice. 
 Organizația Salvați Copiii România a adus laolaltă specialiști din diverse arii de 
activitate, cu atribuții în protecția copiilor, în vederea prezentării, adaptării și implementării în 
România a modelului de intervenție Barnahus privind copiii victime ale abuzului sexual. Țara 
noastră nu are niciun model de intervenție pentru această categorie vulnerabilă de copii. 
Suntem foarte mult în urmă în ceea ce privește integrarea protecției copilului, a măsurilor și 
serviciilor legale privind copiii victime/martori ai diferitelor tipuri de abuz. 
 În ciuda reglementărilor legale și a memorandumului de înțelegere între diferite 
instituții, cooperarea dintre protecția copilului, poliție, sistemul judiciar și sănătate (evaluarea 
medico-legală) este dificilă atunci când vine vorba de soluționarea unui caz de abuz sexual 
asupra copiilor. 

Scopul implementării modelului Barnahus 
 
 Inițiativa Organizației Salvati Copiii își propune să implementeze în România, într-o 
manieră coerentă modelul inovator Barnahus de cooperare instituțională și abordare 
multidisciplinară pentru protejarea drepturilor copiilor victime sau martori ai abuzului sexual 
și violenței, precum și crearea unui mediu prietenos prin oferirea fiecărui copil a unui răspuns 
coordonat și eficient care să prevină retraumatizarea în timpul anchetei și procedurilor în 
instanță. 

 



 

Abordarea interdisciplinară a modelului Barnahus 

Modelul Barnahus propune o abordare multidisciplinară și inter-instituțională, 
asigurând colaborarea dintre diversele instituții (judiciare, sociale, medicale) într-un singur 
spațiu, receptiv la nevoile copilului, oferindu-se servicii complexe copilului și familiei, sub 
același acoperiș. Ideea centrală a modelului Barnahus este mărturisirea liberă de către copil, 
cheia pentru identificarea și investigarea abuzului asupra copilului, atât în scopul tragerii la 
răspundere a abuzatorului, cât și în vederea asigurării protecției și terapiei necesare victimei. 
Serviciile terapeutice vor cuprinde: evaluarea clinică, tratament, informare și participare 
copiilor și a reprezentanților lor legali și, dacă este necesar, intervenție în caz de criză pentru 
copil și membrii familiei/îngrijitorii fără comportament abuziv. 

Din această perspectivă a multidisciplinarității serviciului propus, vor fi incluse 
activități pentru respectarea a altor două standarde: construirea capacității sistemului de 
justiție și de protecție a victimelor abuzului sexual, prin formarea profesioniștilor și asigurarea 
îndrumării, supravegherii evaluării și consilierii continue; diseminarea informațiilor, creșterea 
nivelului de conștientizare și construirea competenței externe prin organizarea de vizite de 
studiu, ședințe de informare, prelegeri și producerea de analize științifice. 

Salvați Copiii coordonează, din 2016, singura linie de raportare a conținutului ilegal 
din mediul online (imagini cu abuz sexual asupra copiilor; pornografia adultă accesibilă 
minorilor; instigarea la discriminare; transmiterea de spam; furtul de date personale) prin 
programul susținut de Comisia Europeană Ora de Net (www.oradenet.ro - esc_ABUZ). În 
2020, au fost primite și analizate 1.543 de raportări cu imagini sexuale abuzive cu copii din 
care 76% erau cu victime copii între 6 și 10 ani și 8% cu victime copii sub 6 ani. O parte din 
acestea, 619 (10%), au făcut referire la abuzuri comise în România ori au fost găzduite pe 
servere aflate în țara noastră. 
 

Parteneri alături de care se propune implementărea modelului Barnahus 

Partener strategic: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 

Parteneri operaționali: 

 Inspectoratul General al Poliției Române; 
 Institutul Național al Magistraturii; 
 Tribunalul București; 
 Institutul Național de Medicină Legală Mina Minovici București; 
 Ministerul Justiției; 
 Ministerul Public; 
 Ministerul Sănătății. 

Corelarea la nivel european: 

Dispozițiile de drept European referitoare la copiii victime iau forma unor obligații generale, 
lăsând la nivelul măsurilor naționale reglementarea în detaliu a modului în care ar trebui 
aplicate garanțiile pentru copii. Legislația în vigoare presupune asigurarea protecției împotriva 
abuzului, neglijării, exploatării și oricarei forme de violență asupra copilului iar principiul 
nediscriminării presupune că fiecărui copil trebuie să i se asigure toate drepturile, fără 
deosebire, rasă, culoare, sex, limba, religie iar principiul interesului superior al copilului care 
trebuie să primeze în toate acțiunile care privesc copiii. 



 

 

 Convenția Consiliului Europei privind protecția copiilor împotriva exploatării 
sexuale și abuzului sexual (CETS N°201); 

 Liniile directoare ale Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei privind 
justiția în interesul copilului (Adoptate de către Consiliul de Miniștri la data de 
17 noiembrie 2010 la cea de-a 1098-a întâlnire a Miniștrilor Adjuncți); 

 Recomandările Consiliului Europei privind drepturile copilului și servicii sociale 
în interesul copiilor și familiilor; 

 Directiva 2011/93/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 
decembrie 2011 privind combaterea abuzului sexual, a exploatării sexuale a 
copiilor și a pornografiei infantile; 

 Directiva 2012/29/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 
octombrie 2012 care stabilește normele minime privind drepturile, sprijinirea și 
protecția victimelor criminalității, și care înlocuiește Decizia Cadru a Consiliului 
2001/220/JHA. 

 

Corelarea la nivel național: 

Activitățile din cadrul proiectului sunt concepute în corelare cu reglementările naționale în 
domeniu. 

 Legea nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, 
republicată; 

 Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor 
infracțiunilor, cu modificările și completările ulterioare; 

 Strategia națională pentru prevenirea și combaterea fenomenului violenței în 
familie pentru perioada 2013-2017; 

 Strategia naţională pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului pentru 
perioada 2014-2020 şi a Planului operaţional pentru implementarea Strategiei 
naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului 2014-2016. 

Lista țărilor europene în care a fost implementat modelul Barnahus: 

 Albania, Anglia, Croația, Cipru, Danemarca, Finlanda, Germania, Islanda, 
Islanda, Moldova, Norvegia, Polonia, Scoția, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria. 

 
  Având în vedere cele expuse mai sus, supunem spre dezbatere şi aprobare Consiliului 
Local Sector 6 prezentul proiect de hotărâre. 
 
 

DIRECTOR GENERAL, 
GABRIELA SCHMUTZER 

 
 

 


