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HOTĂRÂRE
privind acordul Consiliului Local Sector 6 pentru derularea proiectului „Tu alegi!” - 

Proiect de prevenire a violenţei în şcolile de pe raza Sectorului 6, ce va fi 
desfăşurat în cadrul comunităţii locale din Sectorul 6

        Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de Specialitate 
al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6;
       Luând în considerare raportul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
Sectorului 6;
          În temeiul prevederilor H.G. nr. 1826/2006 privind aprobarea Strategiei Naţionale 
pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale, a Legii nr. 47/2006 privind sistemul naţional de 
asistenţă  socială,  a  Legii  nr.  272/2004  privind  protecţia  şi  promovarea  drepturilor 
copilului, a O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi a Legii nr. 350/2006, Legea tinerilor;

În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. 2 lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. 2 lit. d) 
şi  n)  şi  din  Legea  nr.  215/2001  privind  administraţia  publică  locală,  republicată,  cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 6, 

HOTĂRĂŞTE:

Art.  1. Se  aprobă  derularea  proiectului  “Tu  alegi!”  -  Proiect  de  prevenire  a 
violenţei în şcolile de pe raza Sectorului 6, ce va fi desfăşurat în cadrul comunităţii locale 
a Sectorului 6, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 Art. 2. Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului  Sector  6  vor  duce  la  îndeplinire  dispoziţiile  prezentei  hotărâri,  conform 
competenţelor legale. 

Comunicarea  şi  aducerea  la  cunoştinţă  publică  se  vor  face,  conform 
competenţelor, prin grija Secretarului Sector 6.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                        CONTRASEMNEAZĂ
                                                                                                  pentru legalitate 
                                                                                           Secretarul Sectorului 6
    George Claudiu Angliţoiu  

   Gheorghe Floricică

Nr.: 29
Data: 25.02.2010                                                 



EXPUNERE DE MOTIVE
privind acordul Consiliului Local sector 6 pentru derularea proiectului „Tu alegi!” -  Proiect de 

prevenire a violen ei în colile de pe raza sectorului 6,  ce va fi desfă urat în cadrulț ș ș  
comunită ii locale din sectorul 6ț

Luând  în  considerare  Raportul  de  Specialitate  întocmit  de  Directorul  General  al  Direc ieiț  

Generale de Asisten ă Socială i Protec ia Copilului Sector 6, în care se sus ine necesitatea dezvoltăriiț ș ț ț  

serviciilor  de asisten ă socială  destinate  prevenirii  comportamentului  violent  în colile  sectorului  6,ț ș  

necesitate  argumentată  atât  prin  informa iile  provenite  din  statisticile  Inspectoratului  colar  alț Ș  

Municipiului Bucure ti, statisticile specifice Serviciului Delincven ă Juvenilă i Asisten a pentru Copiiș ț ș ț  

Străzii, studii i cercetări SIVECO i ARDOR, cș ș ât i din sursele de informare mass-media, considerș  

bine venită ini iativa angaja ilor D.G.A.S.P.C. Sector 6 de a derula proiectul „Tu alegi!” - Proiect deț ț  

prevenire a violen ei în colile de pe raza sectorului 6, conform Anexei nr. 1 la raportul de specialitateț ș  

sus-men ionat.  ț

Proiectul  propune organizarea unui număr de  cursuri interactive de prevenire a violen ei înț  

coli, cursuri adresate elevilor i organizarea unui concurs de artă, sport.  Prin cele doua componente aleș ș  

sale acest  proiect vizează pe de o parte,  informarea elevilor i profesorilor cu privire la fenomenulș  

violen ei, consecin ele acestuia i moduri de prevenire, pe de altă parte, implică comunitatea sectoruluiț ț ș  

6 în găsirea unor solu ii eficiente pentru combaterea violen ei în coală.ț ț ș

Având în vedere că fenomenul violen ei în coli vizează ajutorarea popula iei sectorului 6, înț ș ț  

special copiii colari i părin ii acestora, supun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local Sector 6ș ș ț  

Hotărârea privind acordul Consiliului Local sector 6 pentru derularea proiectului „Tu alegi!” -  Proiect 

de prevenire a violen ei în colile de pe raza sectorului 6,  ce va fi desfă urat în cadrul  comunită iiț ș ș ț  

locale din sectorul 6.

PRIMAR

Constantin Cristian  Poteraș

    COD OPERATOR BAZĂ DATE CU CARACTER PERSONAL NR. 5122/11537 ŞI 13327/2007



RAPORT DE SPECIALITATE
privind acordul Consiliului Local sector 6 pentru derularea proiectului „Tu alegi!” -  Proiect de 

prevenire a violen ei în colile de pe raza sectorului 6,  ce va fi desfă urat în cadrulț ș ș  
comunită ii locale din sectorul 6ț

Proiectul „Tu alegi!” este iniţiat de către Serviciul Delincven ă Juvenilă i Asisten ă Copiilorț ș ț  
Străzii din cadrul D.G.A.S.P.C. sector 6 şi are ca scop cre terea capacită ii comunită ii din sectorul 6 înș ț ț  
vederea diminuării fenomenului de violen ă în coală.ț ș

Necesitatea implementării  proiectului  este justificată prin faptul  căruia, conform unor studii 
realizate de diferite institu ii (de exemplu: SIVECO i ARDOR), s-a constat că aproximativ 75% dintreț ș  
elevii înscri i în învă ămș ț ântul de masă consideră că în colile lor există violen ă. ș ț Vorbim aici de toate 
formele de violen ăț  :

1. Violen a între eleviț  : fizică ( loviri, bătăi între gă tile de cartier,  agresiuni asupra celor mici,ș  
reglare  de  conturi),  verbală  (înjurături,etc.),  emo ională  ( antaje,  teroare,  etc.)  i  sexualeț ș ș  
( hăr uiri, admolestări, etc.).ț

2. Violen a dinspre i spre profesoriț ș  : verbală, emo ională i fizică.ț ș
3. Violen a realizată de ter iț ț  : gă ti de cartier, copii i tineri care nu înva ă în coala respectiva.ș ș ț ș

De asemnea, practică de peste 10 ani desfă urată în cadrul Serviciului Delincven ă Juvenilă iș ț ș  
Asiten a Copiilor Străzii ne arată că violen a în coală este un fenomen în colile de masă.ț ț ș ș

Fiind vorba de un fenomen în colile de masă considerăm că doar replicarea cursurilor în cadrulș  
liceelor de pe raza sectoruli 6 va conduce  la rezultate punctuale, cum ar fi : îmbunătă irea rela ionăriiț ț  
între elevii i profesorii de la clasele implicate în proiect.ș

De aceea considerăm că implicarea societă ii civile la toate nivelurile eiț  : ong-uri, comunitatea 
locală prin institu iile publice, simpli cetă eni i mai ales copiii i tineri - actori activi în acest fenomen,ț ț ș ș  
va aduce la rezultate mult mai bune i vizibile.ș

Proiectul de prevenire a violen ei în coli ț ș „Tu alegi !” a fost realizat într-o formă pilot în perioada 
martie-iunie 2007 în două clase de a IX-a din liceeul Marin Preda de către o echipă de formatori a 
D.G.A.S.P.C. sector 6, Serviciul Delincven ă Juvenilă i Asisten a Copiilor Străziiț ș ț . Ulterior proiectul a 
fost implementat cu succes în cadrul comunităţii sector 6 şi pe parcursul anului 2008 în liceeele Eugen 
Lovinescu, Marin Preda şi Elena Cuza aşa cum este prezentat în raportul de activitate anexat.

Ca urmare a celor prezentate mai sus, în conformitate cu legislaţia în vigoare, respectiv, Legea 
nr.272/2004 privind protecţia copilului, Legea nr.47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială, 
O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr.215/2001 
privind  administraţia  publică,  republicată,  propun  spre  aprobare  Consiliului  Local  al  Sectorului  6 
Hotărârea  privind  acordul  Consiliului  Local  sector  6  pentru  derularea  proiectului  „Tu  alegi!”  -  
Proiect  de  prevenire  a  violen ei  în  colile  de pe raza sectorului  6,   ce  va fi  desfă urat  în  cadrulț ș ș  
comunită ii locale din sectorul 6.ț

DIRECTOR GENERAL
MARIUS LĂCĂTUŞ
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