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CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea proiectului 

„TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” (cod SMIS 127169) 

precum și a cheltuielilor pentru realizarea acestuia, depus de Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Prahova în parteneriat cu celelalte direcții generale din țară și 

Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA)  în cadrul 

apelului „Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de 

asistenți maternali”- Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

(AP 4/PI 9.iv/OS 4.5 și 4.14) 

 

 

Având în vedere: 

 

 Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului Judeţean Prahova şi Raportul Direcţiei Proiecte 

cu Finanţare Externă nr.27015/26.11.2018, prin care se propune aprobarea proiectului „TEAM-

UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” (cod SMIS 127169) precum și a 

cheltuielilor pentru realizarea acestuia, depus de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Prahova în parteneriat cu celelalte direcții generale din țară și Autoritatea Națională 

pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA) în cadrul apelului „Reducerea 

numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali” - 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 (AP 4/PI 9.iv/OS 4.5 și 4.14); 

 Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice - Reducerea numărului de copii și tineri plasați în 

instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali - AP 4/ PI 9.iv/  OS 4.5 & 4.14; 

 Adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova nr. IA 35280/ 

SPE/01.11.2018; 

 În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. d), art. 91 alin. (1) lit.e), art. 91 alin. (5) lit.a) pct.2, şi 

art. 97 din Legea nr. 215/2001 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 participarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Prahova la parteneriatul cu celelalte direcții generale din țară și Autoritatea Națională pentru Protecția 

Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA), în calitate de Partener, la implementarea proiectului 

„TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” (cod SMIS 127169); 

 

Art.2 Se aprobă valoarea totală a participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Prahova, la finanțarea proiectului „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative 

a copiilor” (cod SMIS 127169), în cuantum de 82.532.545,01 lei; 

 

Art.3 Se aprobă contribuția proprie în proiect a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Prahova, contribuția la valoarea eligibilă a proiectului (2%), în valoare de 1.650.660,01 lei, 

reprezentând cofinanțare obligatorie; 

 

 

 

 



Art.4 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova va asigura toate 

resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a 

cheltuielilor din instrumente structurale; 
 
 

Art.5 Se împuternicește domnul Călin Viorel, director executiv al Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Prahova să semneze acordul de parteneriat, contractul de finanţare şi 

toate actele necesare aferente proiectului „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a 

copiilor”  (cod  SMIS  127169),  în  numele  Direcției  Generale  de  Asistență  Socială  și  Protecția 

Copilului Prahova; 
 
 

Art.6.  Direcţia  Juridic  Contencios  şi  Administraţie  Publică  va  comunica  prezenta  hotărâre 

persoanelor interesate. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
BOGDAN-ANDREI TOADER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR, 

HERMINA ADI BÎGIU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ploieşti, 28 noiembrie 2018 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului 

„TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” (cod SMIS 127169) 

precum și a cheltuielilor pentru realizarea acestuia, depus de Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Prahova în parteneriat cu celelalte direcții generale din țară și 

Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA)  în cadrul 

apelului „Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de 

asistenți maternali”- Programul Operațional Capital Uman 2014-2020  

(AP 4/PI 9.iv/OS 4.5 și 4.14) 

 

 

 

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 de 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.  

Având în vedere Recomandările Specifice de Țară pentru România 2014, prevăzute în Programul 

Național de Reformă 2014, referitoare la „accelerarea tranziției de la îngrijirea instituțională la îngrijirea 

alternativă pentru copiii lipsiți de îngrijire părintească”, prin acțiunile sprijinite de POCU se pune 

accentul, pe de o parte, pe prevenirea separării copilului de familie, iar pe de altă parte, pe 

dezinstituționalizarea copiilor aflați în îngrijire în centrele de plasament clasice, care nu pot oferi 

acestora un mediu de îngrijire cât mai apropiat de cel familial. 

Prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 se urmărește realizarea obiectivelor specifice 

ce vizează creșterea calității sistemului de asistență socială prin introducerea de instrumente/proceduri/ 

mecanisme etc. și prin îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sistem, precum și 

prin creșterea numărului de asistenți maternali și sociali la nivelul comunității. 

În acest sens, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova în parteneriat cu 

celelalte direcții generale din țară și Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și 

Adopție (ANPDCA), a depus proiectul „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a 

copiilor” (cod SMIS 127169), pentru finanțarea în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-

2020 (AP 4/PI 9.iv/OS 4.5 și 4.14) apelul „Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, 

prin consolidarea rețelei de asistenți maternali”. 

Valoarea totală a proiectului este de 2.657.162.612,32 lei din care contribuția Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, în calitate de partener, la valoarea eligibilă a 

proiectului, este de 82.532.545,01 lei. 

Contribuția Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova la valoarea totală 

a proiectului (contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului), este de 1.650.660,01 lei. 

Pentru demararea proiectului va fi supusă analizei Consiliului Judeţean Prahova emiterea unei 

hotărâri pentru aprobarea proiectului precum și a participării Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Prahova în parteneriat cu celelalte direcții generale din țară și Autoritatea Națională 

pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA), la depunerea și implementarea proiectului 

„TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” (cod SMIS 127169) în cadrul 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 (AP 4/PI 9.iv/OS 4.5 și 4.14) apelul „Reducerea 

numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali”. 

Proiectul va fi implementat de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Prahova, iar UAT Judeţul Prahova va asigura resursele financiare necesare.  

Propun Consiliului Judeţean Prahova spre aprobare proiectul de hotărâre anexat. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Bogdan-Andrei TOADER 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Direcţia Proiecte cu Finanţare Externă 

Nr.   27015 /VII/A/26.11.2018 

RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului 

„TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” (cod SMIS 127169) 

precum și a cheltuielilor pentru realizarea acestuia, depus de Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Prahova în parteneriat cu celelalte direcții generale din țară și 

Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA)  în 

cadrul apelului „Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea 

rețelei de asistenți maternali”- Programul Operațional Capital Uman 2014-2020  

(AP 4/PI 9.iv/OS 4.5 și 4.14) 

 

 

În vederea accesării de fonduri europene nerambursabile, Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Prahova în parteneriat cu celelalte direcții generale din țară și  

Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA), a depus 

proiectul „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” (cod SMIS 127169) 

pentru finanțarea în cadrul apelului „Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin 

consolidarea rețelei de asistenți maternali”- Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 (AP 

4/PI 9.iv/OS 4.5 și 4.14). 

Proiectul vizează recrutarea/salarizarea/formarea profesională pentru persoanele interesate de 

profesia de asistent maternal profesionist pentru perioada 2019-2023, dezvoltarea de instrumente, 

proceduri de lucru, mecanisme noi care vor fi incluse în programele de formare destinate 

asistenților maternali profesioniști, susținerea salarizării asistenților maternali pentru perioada 

2014-2018. 

Valoarea totală a proiectului este de 2.657.162.612,32 lei din care contribuția Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, în calitate de partener, la valoarea 

eligibilă a proiectului, este de 82.532.545,01 lei. 

Contribuția Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova la valoarea 

totală a proiectului (contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului), este de 1.650.660,01 

lei. 

 

Conform prevederilor Ghidului solicitantului, prin acest proiect se urmărește dezvoltarea și 

introducerea de instrumente/proceduri/mecanisme și îmbunătățirea competențelor profesioniștilor 

din sistemul de protecție a copilului precum și dezvoltarea rețelei de asistenți maternali. 

 

Pentru demararea proiectului va fi supusă analizei Consiliului Judeţean Prahova emiterea 

unei hotărâri pentru aprobarea proiectului precum și a participării Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Prahova în parteneriat cu celelalte direcții generale din țară și 

Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA), la proiectul 

„TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” (cod SMIS 127169), în 

cadrul apelului „Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei 

de asistenți maternali”- Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 (AP 4/PI 9.iv/OS 4.5 și 

4.14). 

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

prezentate mai sus, propunem aprobarea demersurilor vizând pregătirea și implementarea 

proiectului identificat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova. 

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

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Marius Constantin NICOLAE 
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