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HOTĂRÂRE 
 

privind pregătirea și promovarea proiectului 

„Prevenirea separării copilului de familia naturală” 
 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului Judeţean Prahova, a doamnelor 

consilier județean Mihaela Carmen Dumitru și Simona David și a domnilor consilieri 

județeni  Gheorghe  Neaga,  David  Andrei  Viter  și  Cristian  Popescu,  precum  şi 

Raportul Direcţiei Proiecte cu Finanţare Externă nr. 5043/06.03.2019, prin care se 

propune  pregătirea  și  promovarea  proiectului  „Prevenirea  separării  copilului  de 

familia naturală”, identificat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Prahova pentru dezvoltarea de servicii de prevenire a separării copilului de 
familie,  în  vederea obţinerii  finanţării  prin Programul  Operaţional  Capital  Uman 

2014-2020, Axa prioritară 4 Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, Obiectivul 

tematic 9-Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de 

discriminare, Prioritatea de investiţii 9.iv 4; 

- Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova 

nr. IA5279/13.02.2019; 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. 1 lit.b. și lit. d, alin. 3 lit.d, alin. 5 lit.a, pct.2 

şi art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
 

Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. Se aprobă pregătirea și promovarea proiectului „Prevenirea separării 

copilului de familia naturală”, identificat de Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Prahova, care vizează dezvoltarea de servicii de prevenire a 

separării   copilului   de   familie   în   vederea   obţinerii   finanţării   prin   Programul 

Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 Incluziunea socială şi 

combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9 - Promovarea incluziunii sociale, 

combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiţii 9.iv 

Creşterea accesului la servicii accesibile, durabile şi de înaltă calitate, inclusiv 

asistenţă medicală şi servicii sociale de interes general, cu aplicarea condițiilor 

specifice din Ghidul solicitantului „Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul 

comunității pentru copii și tineri (AP4/PI 9iv/OS.4.12,4.13&4.14)”. 
 

Art.2.  Direcţia  Juridic  Contencios  şi  Administraţie  Publică  va  comunica 

prezenta hotărâre persoanelor interesate. 
 

PREŞEDINTE, 

BOGDAN-ANDREI TOADER 
 
 
 
 
 
 

Ploieşti, 30 martie 2019 
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HERMINA ADI BÎGIU 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind pregătirea și promovarea proiectului  

„Prevenirea separării copilului de familia naturală” 

 

 

 

 

Integrarea tinerilor în societate, în vederea unei vieți active, precum și valorificarea întregului 

lor potențial, cu scopul de a asigura calitatea vieții, reprezintă elemente esențiale pentru reducerea 

riscului de excluziune socială și pentru crearea premiselor pentru dezvoltare durabilă 

Una dintre reformele majore asumate de sistemul de asistență socială de după 1989 a fost cea 

din domeniul protecției copilului și a constat inițial în restructurarea instituțiilor și ulterior în 

închiderea acestora. Accentul a fost pus pe închiderea instituțiilor mari, cu peste 100 copii, a 

leagănelor (instituții pentru copii cu vârsta mai mică de 3 ani) şi a căminelor spital pentru copiii cu 

handicap. Soluțiile identificate şi dezvoltate pentru închiderea instituțiilor de tip vechi au fost: 

reintegrarea copilului în familia naturală, protecția copiilor prin alternative de tip familial (rude, alte 

familii/persoane, asistentul maternal profesionist), protecția copilului în case de tip familial sau 

apartamente. Numărul redus de copii din case și apartamente, posibilitatea personalului de a se 

ocupa mai bine de fiecare copil în parte, plasarea acestor case, de regulă, în mijlocul comunității, 

reprezintă tot atâţia paşi înainte în încercarea de a oferi copiilor un mediu familial de viaţă şi de a-i 

integra în societate. Închiderea instituțiilor de tip clasic şi sprijinirea copiilor pentru a fi menţinuţi în 

îngrijirea propriilor familii au fost susţinute de crearea, dezvoltarea şi diversificarea serviciilor 

alternative, un accent deosebit punându-se pe serviciile comunitare (centre de zi, centre de 

consiliere pentru părinți şi copii, centre de recuperare a copilului cu dizabilităţi,  etc). 

Procesul de închidere a centrelor de plasament nu poate fi implementat fără a avea în vedere, 

pe de o parte, nevoile copiilor protejați în aceste centre, iar, pe de altă parte, capacitatea 

instituțională a serviciilor de la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor de a răspunde nevoilor 

acestor copii, în situația în care ei s-ar reîntoarce în familie și în același timp serviciile alternative la 

îngrijirea instituțională dezvoltate de direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului. 

Dezinstituționalizarea nu poate fi asigurată decât prin dezvoltarea capacității comunității de a 

sprijini familiile în creșterea și îngrijirea copiilor, astfel încât separarea copiilor de familie să fie 

prevenită și numărul copiilor care intră în sistemul instituțional să se reducă.   

Pentru aplicarea politicilor și strategiilor de asistență socială în domeniul protecției copilului, 

familiei, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova a identificat 

necesitatea pregătirii și promovării proiectului „Prevenirea separării copilului de familia naturală”, 

care vizează dezvoltarea de servicii de prevenire a separării copilului de familie. Acesta va fi depus 

în vederea obţinerii finanţării prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 

4 Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9 - Promovarea incluziunii sociale, 

combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiţii 9.iv Creşterea 

accesului la servicii accesibile, durabile şi de înaltă calitate, inclusiv asistenţă medicală şi servicii 

sociale de interes general, cu aplicarea condițiilor specifice din Ghidul solicitantului „Servicii 

sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri (AP4/PI 

9iv/OS.4.12,4.13&4.14)”. 

 Prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 sunt sprijinite acţiunile privind 

prevenirea separării copilului de familie, iar pe de altă parte, dezinstituţionalizarea copiilor/tinerilor 

aflaţi în îngrijire în centrele de plasament clasice, care nu pot oferi acestora un mediu de îngrijire cât 

mai apropiat de cel familial, astfel că, este prioritară pregătirea și promovarea proiectului identificat 

de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova 

 

 



 

 

Pentru demararea proiectului „Prevenirea separării copilului de familia naturală” va fi supusă 

analizei Consiliului Judeţean Prahova emiterea unei hotărâri pentru aprobarea pregătirii proiectului. 

Proiectul „Prevenirea separării copilului de familia naturală” va fi implementat de către 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, iar UAT Judeţul Prahova va 

asigura resursele financiare necesare acestuia (contribuția proprie, cheltuieli neeligibile și cheltuieli 

conexe ce pot apărea în perioada de implementare a proiectului) prin transfer de la bugetul județului 

în bugetul Liderului de proiect (DGASPC Prahova).  

 

Propunem Consiliului Judeţean Prahova spre aprobare proiectul de hotărâre anexat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Bogdan-Andrei TOADER 

 

 

 

 

Mihaela Carmen Dumitru 

 

_________________________________________ 

 

 Simona David 

 

__________________________________________ 

  

Gheorghe Neaga 

 

__________________________________________ 

  

David Andrei Viter 

 

__________________________________________ 

  

Cristian Popescu 

 

__________________________________________ 
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RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind pregătirea și promovarea proiectului  

„Prevenirea separării copilului de familia naturală” 

 

 

 

Sistemul serviciilor sociale destinate protecției copilului este organizat într-un mod 

descentralizat, serviciile publice destinate protecției speciale a copilului separat temporar sau 

definitiv de familie fiind asigurate la nivel județean și sector al municipiului București , iar cele 

destinate prevenirii separării copilului de familie sunt asigurate la nivel de comună, oraș și 

municipiu. Acestea sunt oferite atât de furnizori publici de servicii sociale cât și de furnizori  

privați: organizații neguvernamentale și religioase.  

Copiii separați temporar sau definitiv de părinți constituie un grup vulnerabil la nivelul 

României.  

În conformitate cu prevederile Acordului de Parteneriat 2014-2020, Recomandările Specifice 

de Ţară 2014, cu Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020 , cu Strategia 

Națională pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Copilului şi cu Programul Naţional de 

Reformă, privind accelerarea reformelor în sectorul sănătății și continuării reformei asistenței 

sociale, intervențiile din cadrul Priorității de investiții 9iv - Creșterea accesului la servicii 

accesibile, sustenabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes 

general, se concentrează pe dezinstituționalizarea copiilor prin închiderea centrelor de plasament 

clasice și prin asigurarea tranziției îngrijirii acestora în comunitate, prin dezvoltarea serviciilor 

destinate prevenirii separării de familie. 

Pentru aplicarea politicilor și strategiilor de asistență socială în domeniul protecției copilului, 

familiei, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova a identificat 

necesitatea pregătirii și promovării proiectului „Prevenirea separării copilului de familia naturală”. 

Acesta vizează dezvoltarea de servicii de prevenire a separării copilului de familie și va fi depus în 

vederea obţinerii finanţării prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 

Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9 - Promovarea incluziunii sociale, 

combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiţii 9.iv Creşterea 

accesului la servicii accesibile, durabile şi de înaltă calitate, inclusiv asistenţă medicală şi servicii 

sociale de interes general, cu aplicarea condițiilor specifice din Ghidul solicitantului „Servicii 

sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri (AP4/PI 

9iv/OS.4.12,4.13&4.14)”. 

 Sunt vizate următoarele obiective specifice: 

 Identificarea, la nivelul județului Prahova, într-o perioadă de 3 ani, a noi cazuri de copii 

expuși riscului de separare de familii din considerente economico-sociale și soluționarea 

punctuală a acestora. 

 Furnizarea de servicii integrate de sprijin în vederea asigurării tranziției de la servicii de 

îngrijire instituționalizate către servicii la nivelul comunității/prevenirea instituționalizării. 

 Dezvoltarea de programe de identificare și monitorizare a copiilor aflați în risc de separare 

de familie și de acompaniere a copilului expus riscului și a familiei în vederea asigurării 

dreptului copilului la identitate, sănătate și educație. 

Valoarea maximă a proiectului este 1.300.000 euro, iar procentul de cofinanțare este de 2% 

din valoarea cheltuielilor eligibile. 

 



 

 

Pentru demararea proiectului „Prevenirea separării copilului de familia naturală”, va fi 

supusă analizei Consiliului Judeţean Prahova emiterea unei hotărâri pentru aprobarea pregătirii și 

promovării acestuia. 

Proiectul de hotărâre supus aprobării respectă prevederile legale în vigoare şi, faţă de cele 

prezentate mai sus, propunem aprobarea demersurilor vizând pregătirea și promovarea proiectului 

„Prevenirea separării copilului de familia naturală”, identificat de Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Prahova, în conformitate cu condițiile specifice din Ghidul 

solicitantului „Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri 

(AP4/PI 9iv/OS.4.12,4.13&4.14)”. 

 

Avizăm favorabil proiectul de hotărâre pe care îl supunem spre dezbatere și aprobare. 
 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Marius Constantin NICOLAE 
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