
 

 
  

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Nr. 570/11.10.2021 

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, 

pentru implementarea proiectului  ”YCARO –Young Citizens Access to Rights 
Opportunities”, în cadrul cererii de proiecte finanțate de Comisia Europeană –  

apelul CERV-2021-CHILD 
 

 
 Văzând Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6, Nota de fundamentare a 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6  nr. D/16295/08.09.2021 
și Raportul de specialitate al……........nr.......... /……………;  

Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al      
Sectorului 6 nr. ....../........... și nr. ...../.............; 

Ţinând seama de prevederile: 
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a 

fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020, cu modificările și completărie 
ulterioare; 

- Hotărârii de Guvern nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a 
fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Regulamentului 1046/2018 (EU Financial Regulation); 
- Regulamentului 1381/2013 si Regulamentul 390/2014 (The basic act (Regulation (EU) 

of the European Parliament and of the Council establishing the Citizens, Equality, Rights and 
Values Programme and repealing Regulation (EU) No 1381/2013 and Regulation (EU) No 
390/2014); 

- Documentelor programatice ale apelului de proiecte “CERV-2021-CHILD - Call for 
proposals to protect and promote the rights of the child” – EU Funding and Tenders Portal 
Online Manual, EU Grants AGA-Annotated Grant Agreement; 

- art. 112 alin. (2) lit. j), art. 136 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, 
cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 54 și art. 55 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor 
copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
 În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. p) și lit. s), alin. (3), art. 196 
alin. (1) lit. a) și art. 197  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului  6 
 

HOTĂRĂȘTE: 
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 pentru 
implementarea proiectului ” YCARO –Young Citizens Access to Rights Opportunities”, în 
cadrul cererii de proiecte finanțate de Comisia Europeană – apelul CERV-2021-CHILD. 
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REFERAT DE APROBARE 

 

 

Strategia naţională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei 2015-2020 identifică, 
printre altele, copiii şi tinerii lipsiţi de îngrijire şi sprijin parental ca făcând parte dintre 
principalele grupuri vulnerabile şi propune adoptarea unor politici de prevenire pentru 
persoanele cu risc de excluziune socială și economică.  

În ultima perioadă, contextul social dificil generat de restricțiile impuse ca urmare a 
apariției pandemiei de COVID-19 a determinat accentuarea acestui risc de excluziune, cu  efecte 
imediate asupra copiilor, favorizând scăderea notabilă a participării la procesul de educație și 
chiar abandonul școlar. În urma cercetărilor referitoare la efectele pandemiei de COVID-19 
asupra copiilor au fost evidențiate, izolarea socială și imposibilitatea participării la activitățile în 
care interacționau direct.  

Nota de fundamentare nr. D/16295/08.09.2021 întocmită de Directorul General al 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 susține necesitatea 
implementarii, la nivelul sectorului 6 al municipiului București, a unui proiect pentru protejarea 
și promovarea drepturilor copilului care vor fi concretizate în activități care să asigure aspectul 
participativ al copiilor și tinerilor privind alternativele la restricțiile pentru reducerea efectelor 
pandemiei care îi afectează direct. 

Activitățile asumate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Sector 6 în calitate de partener reprezintă activități directe în implementarea proiectului și 
presupun asigurarea unei confinanțări de 10% din valoarea totală a bugetului partenerulului 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, diferența de 90 % fiind 
asigurată din bugetul finanțatorului. 
 Având în vedere prevederilor art. 139 alin. (1), art. 166 alin. (3), alin. (2) lit. p) și s),                
art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supun spre dezbatere şi aprobare 
Consiliului Local al Sectorului 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/cooperarii dintre Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Sector 6 și Organizația Salvați Copiii pentru implementarea proiectului                    
”YCARO –Young Citizens Access to Rights Opportunities”, în cadrul cererii de proiecte 
finanțate de Comisia Europeană – apelul CERV-2021-CHILD. 
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(2) Se împuternicește Directorul general al Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Sector 6 să semneze Acordul de parteneriat pentru implementarea proiectului 
” YCARO –Young Citizens Access to Rights Opportunities”, după obținerea împuternicirii 

Consiliului General al Municipiului București. 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentei hotărâri. 

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, 

prin grija Secretarului General al Sectorului 6. 

 Art. 3. Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesați la instanța competentă în 
termenul prevăzut de lege. 
 

 

 

 
INIȚIATOR PROIECT                                                                    AVIZEAZĂ 
        PRIMAR,                                                            pentru legalitate conf. art. 243 alin.(1) lit.a) 
  CIPRIAN CIUCU                                                                    din O.U.G. nr. 57/2019 
                                                                                         Secretarul General al Sectorului 6, 
                                                                                                          Demirel Spiridon 
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NOTA DE FUNDAMENTARE 

 
 

 

Strategia naţională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei 2015-2020 identifică, printre 
altele, copiii şi tinerii lipsiţi de îngrijire şi sprijin parental ca făcând parte dintre principalele grupuri 
vulnerabile şi propune adoptarea unor politici de prevenire pentru persoanele cu risc de excluziune 
sociala si economica.  

In ultima perioadă, contextul social dificil generat de restricțiile impuse ca urmare a apariției 
pandemiei de COVID-19 a determinat accentuarea acestui risc de excluziune, cu  efecte imediate asupra 
copiilor, favorizând scăderea notabilă a participării la procesul de educație și chiar abandonul școlar. În 
urma cercetărilor referitoare la efectele pandemiei de COVID-19 asupra copiilor, au fost evidențiate 
izolarea socială și imposibilitatea participării la activitățile în care interacționau direct. În sondajul 
realizat în anul 2021 „Pandemia COVID-19 și copiii: provocări, răspunsuri și implicații politice - 
Consiliul Europei”, copiii și tinerii sunt „unul dintre grupurile aflate în cel mai mare risc de a nu fi 
consultați”. Potrivit unei analize a sondajului efectuat în aprilie 2020 de Centrul pentru participarea 
copiilor și tinerilor, „70% dintre respondenți nu au putut identifica o singură inițiativă de participare a 
copiilor legată de COVID-19”.  

De asemenea, există o capacitate foarte limitată a autorităților de a include copiii și tinerii în 
deciziile politice. Atât România, cât și Italia, prin deciziile luate, au subliniat că este nevoie să se 
implementeze o participare integrală a copiilor și tinerilor la procesele decizionale cruciale, care sunt 
menite să sprijine și să protejeze copiii, familiile și comunitățile acestora. În acest context, considerăm 
oportună colaborarea dintre Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 și 
Organizația Salvați Copiii, în cadrul proiectului „YCARO – Young Citizens Access to Rights 
Opportunities”. Acest proiect își propune protejarea și promovarea drepturilor copilului, prin 
implementarea unor activități care să asigure participarea copiilor și tinerilor, identificarea de alternative 
de lucru care să contribuie la reducerea efectelor pandemiei asupra lor. 

Acest proiect răspunde celor 4 obiective generale enunţate în Strategia Naţională pentru Protecţia 
şi Promovarea Drepturilor Copilului 2014-2020 (Îmbunătăţirea accesului tuturor copiilor la servicii de 
calitate, Respectarea drepturilor şi promovarea incluziunii sociale a copiilor aflaţi în situaţii vulnerabile, 
Prevenirea şi combaterea oricăror forme de violenţă, Încurajarea participării copiilor la luarea deciziilor 
care îi privesc). 

Proiectul vizează și implicarea unor instituții de educație din România și Italia (Universitatea 
Sacro Cuore), care vor propune măsuri de includere a copiilor și tinerilor în procesul de luare a 
deciziilor, de găsire a unor mecanisme de diminuare a efectelor negative ale restricțiilor impuse de 
situația pandemică. 

Vor fi constituite grupuri de lucru consultative, ale copiilor și tinerilor, pentru a participa la 
întâlniri cu autoritățile școlare, urmând a se adapta activitățile școlare la condițiile actuale. Se vor 
organiza întâlniri cu membri ai consiliilor locale pentru includerea punctului de vedere al copiilor și 
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tinerilor în deciziile politicilor publice care vizează domeniul educației și al sănătății. De asemenea, 
aceste grupuri vor funcționa ca grupuri de suport pentru discuții școlare, inclusiv on-line, și activități de 
depășire a situatiilor de vulnerabilitate apărute în școli și centre sociale, ca alternativă la măsurile de 
izolare și restrângerea activităților after-school. 

Proiectul, prin activitățile propuse și rezultatele asumate, contribuie atât la realizarea obiectivelor 
din documentele strategice relevante, cât şi la soluţionarea nevoilor specifice ale grupului ţintă: 40 copii 
şi tineri selectaţi şi introduşi în grupul ţintă, 40 de copii şi tineri din grupul țintă sunt implicaţi în 
activităţi de formare pentru elaborarea de recomandări privind drepturile copilului pe timpul pandemiei 
(dreptul la sănătate, dreptul la educație, dreptul la participare).  

Cofinanțarea reprezintă 10%  din bugetul total al proiectului. Comisia Europeană nu solicită să 
fie specificată linia de cheltuieli pe care se face cofinanțarea, prin urmare D.G.A.S.P.C. sector 6 va 
direcționa suma către cheltuieli cu experții angajați în proiect la activitatea 1 „Sondaj și colectare de date 
cu privire la activități și servicii educaționale: coordonatorul senior și coordonatorul junior.  

Drept urmare, solicitam acordul expres al Consiliului General al Municipiului București pentru 
aprobarea colaborarii dintre Direcţia Generala de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 si 
Organizatia Salvati Copiii, privind implementarea proiectului mentionat.privind implementarea 
proiectului ”YCARO –Young Citizens Access to Rights Opportunities”, finantat de Comisia 
Europeana – apelul CERV-2021-CHILD. 

 
 
 

Director General, 

Gabriela Schmutzer 


