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 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de 
specialitate întocmit de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Sector 1; 

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, 
impozite şi taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al 
Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind 
atribuţiile şi regulamentul-cadru de organizare şi funţcionare ale Direcţiei generale de 
asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificările și completările  
ulterioare; 
 Luând în considerare Proiectul “Children participation in child protection system”, 
implementat de către Asociaţia Amici dei Bambini-Italia, în parteneriat cu Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1; 

În temeiul prevederilor  art.45, alin.(2), art.81, alin.(2), lit.,,n’’ şi art.115, alin.(1), 
lit.,,b’’ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, 
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HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art.1. Se aprobă cofinanţarea Proiectului “Children participation in child 
protection system”, implementat de către Asociaţia Amici dei Bambini-Italia, în parteneriat 
cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, cu suma de 3332 
Euro, reprezentând contribuţia Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Sector 1, prin echivalentul orelor de activitate prestate în cadrul proiectului de 
către personalul implicat, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 



 Art.2. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 și Serviciul Secretariat General, Audienţe  
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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                       Anexa nr.1 
              la Hotărârea Consiliului Local 
                            nr.66/28.03.2012 
                           PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
                                                                                                                Ion Brad 
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 Proiectul In the best participation “Children participation in child protection 
system” este depus şi va fi implementat de către Asociaţia Amici dei Bambini, Italia, 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, având calitatea de 
Partener. Principalul obiectiv al proiectului: dezvoltarea unui “consiliu al copilului” ca 
instrument pentru îmbunătăţirea furnizării serviciilor pentru copii şi tineri, protecţia 
acestora, în special încurajarea participării acestora la procesul de luare a deciziei. 
“Sprijinirea copilului”, presupune: lobby la nivel guvernamental şi la nivel european, 
principalul scop fiind implementarea politicilor adresate copiilor şi crearea unei forme de 
reprezentare individuală “vocea” copiilor  şi tinerilor, în special al celor aflaţi în sistemul 
rezidenţial. Alt scop al proiectului îl reprezintă dezvoltarea gradului de implicare a 
copilului în planificarea propriei vieţi, cât şi îmbunătăţirea cadrului naţional în ceea ce 
priveşte drepturile copiilor: de a fi respectat, de a fi ascultat şi implicat în procesul de luare 
a deciziilor.  

Proiectul “Children participation in child protection system” este un parteneriat 
transnaţional ce presupune pilotarea unor modele de bună practică preluate din UK, 
Spania, Franţa în ţări precum : Italia, România. 

Partenerii proiectului: 

România: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Sector 1 

                Fundaţia Cote 

                Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Iaşi 

                Asociaţia Aproapele 

                Asociaţia Română pentru Sănătate Psihologică 



Spania:    University of Oviedo 

UK:         Children in Scotland/ Voices 

France:    Assosciation Samuel Vincent 

Italia:      Amici dei Bambini 

                Synergia 

               Municipality of Rome 

               Municipality of Milan 

 

Activităţile proiectului: 

I. Faza pregătitoare 
- Înfiinţarea unui Comitet Internaţional 
- Colectarea de modele, proceduri, instrumente ca şi modele de practică 

internaţională 
- Elaborarea unor instrumente de cercetare internaţională 

 
II. Schimb organizaţional/  Domeniul de învăţare reciproc 
- Organizarea unor comitete locale (identificarea actorilor locali, identificarea 

experţilor locali, identificarea unor proceduri în ceea ce priveşte „procesul de 
luare a deciziilor”, necesare pentru sprijinirea copilului/ pentru crearea 
serviciilor de îndrumare 

- Organizarea a 3 întâlniri transnaţionale: împărtăşirea scopului proiectului, 
activităţilor, împărtăşirea modelelor de bună practică  internaţională de către 
experţii tehnici. 

- Realizarea cercetării 
- Treninguri / Domeniul serviciilor: organizarea unui traning pentru specialiştii 

aflaţi în comitet, şi un traning pentru voluntari, identificarea de voluntari 
- Definirea procesului, procedurilor, instrumentelor ( definirea de către comitet a 

unui modelului de furnizare a serviciului 
- Identificarea de telefonişti pentru sprijinirea copilului 
- Furnizarea de servicii de sprijinire şi îndrumare în Italia, România, Bulgaria 
- Acordarea de servicii de sprijin prin linii de ajutor ( linii telefonice) 
- Evaluarea finală a serviciilor furnizate 
- Evaluarea cu privire la crearea unui instituţii specializată în procesul de 

participare- implicare a copilului (conturarea unui plan de afaceri) 
- Elaborarea unor material ce con’in informaţii ccu privire la drepturile copiilor 
- Elaborarea unui manual pentru sprijinirea copilului prin voluntari 
- Elaborarea unui site local şi implicarea mass media 
- Conferinţă finală 


