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HOTĂRÂRE
privind acordul Consiliului Local Sector 6 pentru derularea şi finanţarea proiectului 
„Şcoala Părinţilor” - proiect pentru dezvoltarea abilităţilor parentale ale părinţilor 

copiilor  cu vârste între 11 şi 15 ani, ce va fi desfăşurat în cadrul 
comunităţii locale din Sectorul 6 în anul 2011

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;  
-  Legea  nr.  272/2004  privind  protecţia  şi  promovarea  drepturilor  copilului,  cu 
modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) 
lit. d) şi n) 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  şi  finanţarea  din  bugetul  local  al  Sectorului  6  al 
Municipiului Bucureşti, în cuantum maxim de 5.000 lei a proiectului „Şcoala Părinţilor” 
- proiect pentru dezvoltarea abilităţilor parentale ale părinţilor copiilor  cu vârste între 11 
şi 15 ani, ce va fi desfăşurat în cadrul comunităţii locale din Sectorul 6 în anul 2011, 
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. 

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

PREŞEDINTE   DE   ŞEDINŢĂ,                                      CONTRASEMNEAZĂ
                              pentru legalitate

Danil Tulugea             Secretarul Sectorului 6,

                          Gheorghe Floricică
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    COD OPERATOR BAZA DATE CU CARACTER PERSONAL NR. 5122/11537 SI 13327/2007

RAPORT DE SPECIALITATE
privind acordul Consiliului Local sector 6 pentru derularea şi finanţarea proiectului „Şcoala Părinţilor” - 
proiect pentru dezvoltarea abilităţilor parentale ale părinţilor copiilor  cu vârste între 11 şi 15 ani ce va fi 

desfăşurat în cadrul  comunităţii locale din Sectorul 6 în anul 2011

Proiectul „Şcoala Părinţilor” este iniţiat de către Direcţia pentru Protecţia Copilului Sector 6 şi 
are ca scop îmbunătăţirea serviciilor oferite pentru  copiii si tinerii care manifestă un comportament 
predelicvent şi delicvent cât şi familiilor acestora.

Necesitatea  implementării  proiectului  este  justificată  prin  faptul  că la  nivelul  „Protectiei 
Copilului” apar în mod constant solicitări ale părinţilor de a fi sprijiniţi în a face faţă dificultăţilor pe 
care le întâmpină în relaţia cu copiii  lor sau pentru a reclama intervenţia specialiştilor în rezolvarea 
unor « probleme » pe care le au copiii. Aceste solicitări şi demersurile făcute de părinţi către serviciile 
în cauză au evidenţiat  faptul că orice intervenţie,  pentru a avea succes, nu poate fi  făcută decât cu 
implicarea directa şi asumată a părinţilor.

Plecând de la cazuistica întâmpinată în cadrul serviciilor oferite de D.G.A.S.P.C. Sector 6, de la 
opinia cadrelor didactice din şcolile de pe raza sectorului 6, de la dificultăţile întâmpinate de copii în 
gestionarea  diferitelor  probleme  cu  care  se  confruntă  şi  de  la  faptul  ca  familia  reprezintă  cel  mai 
important  cadru  educativ  pentru  copil,  s-a  născut  necesitatea  de  a  oferi  un  serviciu  pentru  părinţi, 
construit sub forma unui grup de suport, informare şi abilitare, care să-i sprijine  în a identifica soluţii şi 
moduri eficiente de educare si îndrumare a copiilor lor. De asemenea, aceste grupuri au şi funcţia de a 
asigura un cadru în care părinţii îşi pot împărtăşi experienţele şi îşi acorda suport reciproc.

În plus, Legea nr. 272/2004 privind protecţia copilului pune accentul în acordarea serviciilor de 
specialitate  pe  asistarea  familiei  şi  a  copilului  în  acelasi  timp,  plecând  de  la  premisa  că  familia 
reprezintă cadrul de dezvoltare al copilului, respectiv că orice serviciu oferit copilului nu este suficient  
dacă nu este asistată şi familia.

Proiectul  “Şcoala  Părinţilor”  intenţionează  să  aducă  serviciile  oferite  de  D.G.A.S.P.C.  în 
mijlocul  comunităţii  Sectorului  6  pentru  a  fi  accesibile   beneficiarilor  direcţi  şi  să  promoveze 
demersurile  axate  pe  prevenire,  nu  doar  pe  intervenţia  în  caz  de  urgenta.  “Şcoala  Părinţilor”  va 
funcţiona atât la nivelul Direcţiei Protecţia Copilului, sub forma unui grup de suport şi de identificare de 
soluţii, cât şi ca serviciu de prevenire, în cadrul şcolilor din sectorul 6, la nivelul cărora se află cea mai 
mare comunitate de părinţi activi.

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 administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propun spre aprobare proiectul de hotărâre 
privind acordul Consiliului Local sector 6 pentru derularea şi finanţarea proiectului „Şcoala Părinţilor” - 
proiect pentru dezvoltarea abilităţilor parentale ale părinţilor copiilor cu vârste între 11 şi 15 ani  ce va fi 
desfăşurat în cadrul  comunităţii locale din Sectorul 6 în anul 2011.

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  implementării  proiectului  pentru  reducerea  semnificativă  a  situaţiilor  de 
impas parental  şi  a dificultăţilor aferente în cadrul  relaţiei părinte-copil,  în special  în 
situaţiile  copiilor  cu  deviaţii  comportamentale  cauzate  de  traversarea  perioadei  de 
pubertate, dar şi a copiilor cu dificultăţi de adaptare şcolară  sau de altă natură, pentru 
formarea unei reţele între specialişti pentru facilitarea schimbului de experienţă, pentru 
crearea unei reţele de suport între părinţi cu sprijinul specialiştilor în domeniu pentru 
stimularea disponibilităţii şi capacităţilor de a fi un bun părinte.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor  copilului,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare  şi  cele  ale  Legii  nr. 
215/2001  privind  administraţia  publică  locală,  republicată,  cu  modificările  şi 
completările ulterioare, propun spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre privind 
acordul  Consiliului  Local  Sector  6  pentru  derularea  şi  finanţarea  proiectului  „Şcoala 
Părinţilor”  -  proiect  pentru dezvoltarea  abilităţilor  parentale  ale  părinţilor  copiilor  cu 
vârste între 11 şi 15 ani  ce va fi desfăşurat în cadrul  comunităţii locale din Sectorul 6 în 
anul 2011.

PRIMAR,

Cristian Constantin  Poteraş
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