
MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

 Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46

HOTĂRÂRE 
privind acordul Consiliului Local Sector 6 pentru aprobarea Convenţiei de Colaborare 

cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale – Direcţia Generală Protecţia 
Copilului, ce vizează derularea proiectului „Creşterea capacităţii autorităţilor publice 
locale din România în vederea sprijinirii copiilor cu dizabilităţi în cadrul propriilor 

familii” şi delegarea Directorului General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Sector 6 în vederea semnării acesteia

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 rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;
Având în vedere:

- H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a serviciilor sociale;
- Legea nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială;
- O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;  
-  Prevederile  art.  46  alin.  (1-3)  din  Legea  nr.  272/2004  privind  protecţia  şi  promovarea 
drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art.  45 alin. (1), 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. Se aprobă Convenţia de Colaborare cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale  – Direcţia  Generală  Protecţia  Copilului,  ce  vizează derularea  proiectului  „Creşterea 
capacităţii autorităţilor publice locale din România în vederea sprijinirii copiilor cu dizabilităţi 
în cadrul propriilor familii”, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.  2. Se deleagă  Directorul  General  al  Direcţiei  Generale  de  Asistenţă  Socială  şi 
Protecţia Copilului Sector 6 în vederea semnării, pentru şi în numele Consiliului Local Sector 6, 
Convenţia  de  Colaborare  cu  Ministerul  Muncii,  Familiei  şi  Protecţiei  Sociale  –  Direcţia 
Generală Protecţia Copilului, ce vizează derularea proiectului „Creşterea capacităţii autorităţilor 
publice  locale din România  în vederea sprijinirii  copiilor  cu dizabilităţi  în cadrul  propriilor 
familii”.

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

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,          CONTRASEMNEAZĂ
                pentru legalitate

           Danil Tulugea          Secretarul Sectorului 6

              Gheorghe Floricică
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RAPORT DE SPECIALITATE

Proiectul nr. RO 0045 „Creşterea capacităţii autorităţilor publice locale din România în vederea 
sprijinirii copiilor cu dizabilităţi în cadrul propriilor familii” este finanţat prin Mecanismul financiar al 
Spaţiului Economic European şi implementat de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

Obiectivul proiectului îl reprezintă constituirea unor echipe mobile la nivelul a 20 de direcţii 
generale  de  asistenţă  socială  şi  protecţia  copilului,  printre  care  se  numără  şi  Direcţia  Generală  de 
Asitenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6.

Necesitatea acestui proiect pleacă de la constatarea că, la nivelul sectorului 6 există un număr de 
864 de  copii  cu  dizabilităţi,  dintre  care  un  număr  de  83  sunt  nedeplasabili.  Pentru  aceştia,  Legea 
272/2004  privind  protecţia  şi  promovarea  drepturilor  copilului,  cu  modificările  şi  completările 
ulterioare,  stipulează,  la  art.  46  alin  1-3,  dreptul  “de  a  beneficia  la  educaţie,  integrare,  adaptate 
posibilităţilor proprii,  în vederea dezvoltării personalităţii sale”, îngrijire specială,  constând în ajutor 
adecvat  situaţiei  copilului,  facilitarea  accesului  efectiv  şi  fără  discriminare  la  formare  profesională, 
servicii medicale de recuperare, la activităţi recreative, precum şi “orice alte activităţi apte să le permită  
deplina  integrare  socială”.  Obligativitatea  iniţirii  şi  susţinerii   unor  programe  destinate  satisfacerii 
nevoilor copiilor cu dizabilităţi cade în sarcina, conform actului legislativ anterior precizat, “organelor 
de specialitate ale administraţiei publice centrale şi autorităţile administraţiei publice locale”.

Reţinem de asemenea faptul că intervenţia din partea specialiştilor în procesul de recuperare al 
copilului,  destinat  atât  facilitării   incluziunii  sociale   cât  şi  îmbunătăţirii  calităţii  vieţii  acestuia  se 
realizează cu dificultate în cazul copiilor cu deficienţe funcţionale grave.

Din cauza severităţii bolii, a reţelei de transport în comun insuficient adaptată persoanelor cu 
dizabilităţi, a numărului crescut de solicitări a serviciilor de recuperare ce creşte timpul de aşteptare, 
familiile copiilor cu dizabilităţi se confruntă cu dificultăţi majore în accesarea acestora.

Aceast fapt conduce, în timp, fie la creşterea riscului privind abandonul copilul cu handicap, fie 
şi la renunţarea, din partea familiei, a implicării copilului în programe de recuperare.
Subliniem importanţa majoră a serviciilor de recuperare pentru copii, ce contribuie atât la diminuarea 
gradului limitării de activitate şi a restricţiilor de participare  prin facilitarea integrării sociale şi prin 
dezvoltarea  maximă  a  performanţelor  existente  cât  şi  la  îmbunătăţirea  îngrijirii  şi  intervenţiei 
personalizate.

Stabilirea de echipe mobile pentru recuperare/reabilitare a copiilor cu handicap este o soluţie 
care  permite  mai  multor  copii  cu  handicap  să  participe  la  activităţi  de  recuperare,  respectiv  de 
reabilitare. Beneficiind de un vehicul dotat şi de personal specializat, aceste echipe ar putea călători în 
sector, conform unui program bine planificat şi furniza servicii de recuperare/reabilitare prin activităţile 
de la domiciliul copiilor. În acelaşi timp, părinţii pot fi îndrumaţi pentru a continua aceste activităţi,  
oferindu-li-se suport emoţional de sprijin, de informare şi consiliere.

Structura  echipelor  mobile  include  cel  puţin  următorii  specialişti:  kineto-terapeut,  logoped, 
psiho-pedagog, psiholog, şi asistent social.. Personalul este  angajat al D.G.A.S.P.C. Sector 6.

 Responsabilităţile echipei mobile vor include:

- Evaluarea  copilului şi a nevoilor acestuia;
- Servicii de planificare concrete şi intervenţii pentru copil şi familie şi de punere în aplicare a 



acestora;
- Sprijinirea dezvoltării  autonomiei  copilului şi a deprinderilor de viaţă  independentă;
- Dezvoltarea de activităţi creative cu copilul;
- Monitorizarea evoluţiei copilului;
- Sprijinirea  orientării şcolare şi consilierea psihologică a copilului;
- Consiliere şi colaborare cu familia, astfel încât să poată continua unele activităţi terapeutice;
- Informare în ceea ce priveşte tipurile de recuperare care pot fi efectuate de către  familii şi cele 
care sunt periculoase, cu excepţia cazului în care sunt efectuate de către specialişti;
- Consiliere  în vederea menţinerii copilului în cadrul familiei sale proprii (prevenirea separării);
- Ghidarea  familiei în accesarea resurselor existente în cadrul comunităţii;
- Să asigure o implicare activă a altor factori responsabili.

 Echipa mobilă va dezvolta următoarele activităţi:

- kineto-terapie;
- logopedie;

- acordarea de suport psihologic;
- asistenţă socială;
- activităţi educaţionale pentru copil (dezvoltarea de abilitati cognitive, capacitatea     de 
învăţare, socializare). 

Membrii echipei  mobile vor profita de prezenţa familiei copilului  pe toată durata sesiunii de 
lucru cu copilul şi va dezvolta o serie de activităţi de educaţie parentală. De asemenea, ei pot invita 
specialişti  din  comunitate  la  lucru  cu  copilul  (medicul  de  familie,  educatorul,  profesorul),  sau  să 
stabilească întâlniri la locul de muncă a acestora, în scopul de a-i ghida cu privire la modul de a sprijini 
o mai bună integrare a copilului în şcoală, comunitate, societate.

 Loc de desfăşurare
Activităţile vor avea loc în casa copilului sau, în cazul în care casa nu este adecvată, în centrul 

medical local. 
 Beneficiarii echipei mobile

 Vor fi copiii care nu pot fi strămutaţi din diverse motive, cum ar fi: probleme medicale 
lipsa de transport, sărăcie, familii monoparentale, analfabetism.

Numărul mediu de copii estimat este de 25/lună.

• Prin  semnarea  convenţiei  de  colaborare  Ministerul  Muncii,  Familiei  şi  Protecţiei  Sociale  - 
Direcţia  Generală  Protecţia  Copilului,  pune  la  dispoziţia  D.G.A.S.P.C.  Sector  6  în  vederea 
desfăşurării  de  către  Echipa  Mobilă  a  activităţilor  de  recuperere  şi  reabilitare  a  copiilor  cu 
dizabilităţi următoarele:

- autoturism( marca Wolkswagen Transporter), echipamente medicale şi de recuperare psiho-
motorie  a  copilului  cu  dizabilităţi,  birotică,  echipamente  IT,  materiale  igienico-sanitare, 
combustibil (cantitate finală 600 L);
- suport tehnic şi logistic necesar implementării proiectului  „Creşterea capacităţii autorităţilor 
publice  locale  din  România  în  vederea  sprijinirii  copiilor  cu  dizabilităţi  în  cadrul  propriilor 
familii”;
-  asistenţa de specialitate privind desfăşurarea activităţii de către Echipa Mobilă constituită la 
nivelul  DGASPC sector  6,  stabilind  şi  comunicând  D.G.A.S.P.C.  Sector  6  metodologia  de 
funcţionare a acesteia;
-sesiuni de formare a specialiştilor din cadrul serviciilor de evaluare complexă şi a echipelor 
mobile;
-decontarea  cheltuielilor  de transport  pentru  participanţi  conform bugetului  Proiectului  şi  cu 
respectarea prevederilor legale în vigoare;
- suportul tehnic pentru organizarea seminarului de promovare a Proiectului la nivelul sectorului 
6
-manuale  de  formare  şi  materiale  informative  elaborate  în  cadrul  Proiectului  pentru  a  fi 
distribuite la nivel local;



• Prin semnarea convenţiei de colaborare cu  Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale - 
Direcţia Generală Protecţia Copilului , Consiliul Local al Sectorului 6 îşi asumă:

- sprijinirea M.M.F.P.S.-D.G.P.C. în vederea participării membrilor Comisiei pentru Protecţia a 
Copilului la sesiunile de formare din cadrul proiectului;
-  asigură,  pe  perioada  derulării  proiectului,  prin  bugetul  D.G.A.S.P.C.  Sector  6,  resursele 
financiare necesare pentru susţinerea cheltuielilor de personal;
- sprijinirea M.M.F.P.S.-D.G.P.C., prin intermediul reprezentanţilor inspectoratului şcolar şi ai 
direcţiei  de  sănătate  publică,  membri  ai  Comisiei  pentru  Protecţia  Copilului,  în  procesul  de 
selecţie a cadrelor medicale şi a celor didactice de la nivel local care vor participa la sesiunile de 
formare din cadrul proiectului;
-asigurarea, prin intermediul D.G.A.S.P.C. Sector 6, sustenabilitatea serviciului nou creat prin 
acest proiect pentru cel puţin  5 ani, ulterior finalizării perioadei de implementare a proiectului. 

Ca urmare a celor prezentate mai sus, în conformitate cu legislaţia în vigoare, respectiv, Legea 
nr.272/2004  privind  protecţia  şi  promovarea  drepturilor  copilului,  cu  modificările  şi  completările 
ulterioare,  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 administraţie publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propun spre aprobare Consiliului Local al 
Sectorului 6 prezentul proiect de hotărâre.

DIRECTOR GENERAL
MARIUS LĂCĂTUŞ



EXPUNERE DE MOTIVE

Având  în  vedere  Raportul  de  specialitate  întocmit  de  Directorul  General  al 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în care se susţine 
necesitatea dezvoltării serviciilor de recuperare pentru copii, prin înfiinţarea unei echipe 
mobile, ce contribuie atât la diminuarea gradului limitării de activitate şi a restricţiilor de 
participare  prin facilitarea integrării sociale şi prin dezvoltarea maximă a performanţelor 
existente  cât  şi  la  creşterea  calităţii  vieţii  copilului  prin  îmbunătăţirea  îngrijirii  şi 
intervenţiei personalizate la domiciliu, consider oportună aprobarea delegării domnului 
Marius Lăcătuş - Director General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Sector 6 în vederea semnării Convenţiei de Colaborare cu Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale - Direcţia Generală Protecţia Copilului.

În conformitate cu prevederile art. 46, alin. (1-3) din Legea nr. 272/2004 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare, 
art.  45 alin.  (1),  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, 
supun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local Sector 6 proiectul de hotărâre privind 
acordul  Consiliului  Local  Sector  6  pentru  aprobarea  Convenţiei  de  Colaborare  cu 
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale – Direcţia Generală Protecţia Copilului, 
ce  vizează derularea  proiectului  „Creşterea  capacităţii  autorităţilor  publice  locale  din 
România  în  vederea  sprijinirii  copiilor  cu  dizabilităţi  în  cadrul  propriilor  familii”  şi 
delegarea Directorului  General  al  Direcţiei  Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia 
Copilului Sector 6 în vederea semnării acesteia.

PRIMAR

Cristian Constantin  Poteraş
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