
ROMANIA

privind proteclia 9i promov
gi complet5rile ulterioare;

asistenlei sociale cu modific5ril

In temeiul art. 91 alin. (1) lit. ,,e", alin. (6) lit. ,,a" gi
nr. 2t5/200t a administratiei publice locale, republicatS,
com plet5rile u lterioa re,

art. 97 din
cu modificHri

prevederile Legii nr. 272/2004
drepturilor copilului, cu modificErile
prevederile Legii nr. 292/20t1 a
com plet5 ri le u lterioa re,

protec!ie
Protec[ia

HOTARA$TE:

Art.1. se aprob6 Proiectul de reintegrare/prevenire a mSsurilor
specializate elaborat de Direclia GeneralS de Asistent5 social

Copilului BuzEu prev5zut in anexa nr. 1.

Art.2. (1) Se aprob5 Acordul de colaborare intre Consiliul Jude
BuzEu, Direclia GeneralS de Asisten!5 SocialS 9i Protectia Copilului BuzEr
Fundalia ,,SERA ROMANIA" pentru implementarea proiectului men!ionat
art. 1, acord prevSzut in anexa nr.2.

decembrie 20 ,r:2) 
Acordul de colaborare intrS in vigoare cu data d

CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

VA

HOTARARE
pentru aprobarea acordului de colaborare intre Consiliul

Judelean Buziu, Direclia Generali de Asistentd SocialE
Proteclia Copilului Buziu 9i Fundafia ,,SERA ROMANtA,,

Consiliul Judefean BuzEu,
Av6nd in vedere:
expunerea de motive a Pregedintelui consiliului Judetean B
inregistrat5 la nr. t5999/21. 1 1. 2OL7 ;
raportul Direc[iei juridice 9i administrafie publicS localS inregistra
nr. 16000 /2t.LL.2077;
avizul de legalitate al Secretarului Judetului BuzEu dat
hotS16re;

pe proiectul

rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judefean Bu
anexate la hotdrdre;
prevederile Strategiei Judefului Buzdu de dezvoltare a servic
sociale 20L4-2020 aprobat5 prin Hotdr6rea consiliului Judetean Bu
nr.206/20L4;

lUr
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cle
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(3) Anexele nr. L gi 2 fac parte integrantd din prezenta hotd16re.

Art. 3. Secretarul Judefului BuzEu, Direcfia juridic5 9i administr
publicE localS 9i Directia GeneralS de Asisten[5 SocialS 9i Proteclia Copit
Buzdu vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hot5rdri.

Art. 9. Secretarul Judefului Buz5u va asigura comunicarea preze
hot516ri autorit5tilor 9i institu[iilor interesate precum si publicarea pe sit
autoritSlii publice judelene.

PRE9EDINTE

NOIL NEAGU

'V coNTRASEMNEAZA,
CnernRUL JUDETULUT BUZA

MIHAI.LAURENTIU GAVRILA

Nr. 284
BUZAU, 27 NOTEMBRTE 2OL7

Hotdrirea a fost adoptatd cu 31 voturi -F€httu", - voturi ,,impotriv
- abtineri de cei 31 consilieri judeteni prezenfi.
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ANEXA NR. I
la Hot. Cons. Jud. Buz5u nr. 2841201

CONSILIUL JUDEJ'EAN BUZAU
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA sI PRoTECTIA CoPILULUI BUZAU

Mun. Buzdu, Str. Bistrilei nr.4l,.iud. Buzf,u, CP 120102, Telefon (023S)711051, (0238)711052, Fax (0238)721143,
Cod de inregist|are flscalS 17091410 atribuit in clata de 04.01.2005, conr RO47TRF.21665002XXX003767 cleschis la

T rezo rer i a B uzd u, e- rn a i I : SeqglAltgt@dgqip!:bqz=A!=1q
Operator de date cu caructer personul inregistrat sub nr.l173.

PROIECT
DE REINTEGRARE PENTRU COPIII DIN COMPLEXUL DE SERVICI

COMUNITARE NR. 2 BUZAUIPREVENIREA MASURILoR DE PRoTECTIE
SPECIALIZATA

DESCRIERB

TITLUL

Elaborarea qi aplicarea unor m[suri pentrll prevenirea separdrii copilului
familie/reintegrarea copiilor care benefi ciazd, de mdsur[ de protec]ie specializata.

OBIECTIV GENERAL

hnplementarea prin acliuni comune ale partenerilor pentru identificarea, evaluarea
aplicarea unor mdsuri in sprijinul reintegrdrii in farnilie a unui numdr de 50 de copii, beneficiari
mdsurilor de protec{ie speciald in cadrul Complexul de servicii comunitare nr.2 Buzdu sau aflati
evidenJa Direc{iei generale de asisterr!6 sociald ;i protec{ia copilultri Buzf,u - D.G.A.S.P.C. Bu
precum si prevenirea separarii copilului de farnilie.

Prin acest proiect se va urmdri acordarea de consiliere qi

extinse pentru revenirea copilului in rnediul familial sau pentru
inciden{a unei mdsuri de proteclie special[.

OBIECTIVE SPECIFICE

ajutor financiar familiei/ familiei
prevenirea intrdrii copilului

O.S.1 Facilitarea furnizdrii serviciilor specifice menlinerii/ reintegrarii copilului in
la nivel de jude!.

O.S.2 Reintegrarea in familiile naturale/extinse a unui numdr stabilit de copii/ tine
O.S.3 Reducerea num5.rului de mdsuri de proteclie de tip rezidenlial, in cadrul Complexul

de servicii comunitare nr.2 Buzdu prin intervenlia precoce in prevenirea separdrii copiilor
lamilie.

DESCRIEREA GRUPULU /GRAPARILOR TINTi SI A BENEFICIARILOR, PRECUM $.
NUMLRUL ESTIMAT DE BENEFICIARI

Pentru Lln numar de 50 de copii care beneficiaza de masura de protectie in Complexul
servicii comunitare nr.2 Btzdu, sau in evidenta D.G.A.S.P.C. Buzau, precum si copii care se
in situalii de risc de a fr institu{ionaliza\i, pentru ei se urmdr:eqte integrarea/reintegrarea i
familie/familia extinsa de pe raza jude{ului Buzdu pentru care se vor acorda servicii de susti
reinte grdrii/preveniri i.



DURATA PROIECTULUI - 18 luni

JUSTIFICARE

D.G.A.S.P.C. Buzau a identificat Complexul de servicii comunitare nr. 2 Buzdg ca o
structura pentru care se impune o reorganizare avand la baza urmatoarele obiective: cresterea
calitatii serviciilor oferite beneficiarilor prin crearea unor structuri reziclentiale de tip familial, prin
identificarea unor oportunitati de reintegrare in familie, de integrare socio-profesionala sau prin
inlocuirea masurilor de protectie cu masuri de protectie plasament familial/plasament la asistent
maternal profesionist.

Obiectivul de reorganizare a acestei structuri este in concordanta cu strategia nationala
privind reorganizarea centrelor rezidentiale de tip clasic/cu capacitate mare. In acest context prin
proiectul "Elaborarea planului de dezinstitutionalizare a copiiJor din institutii si asigurirea
ttanzitiei ingrijirii acestora in comunitate" - cod SIPOCA 2, flnantat din Fondul Social European
prin Prograrnul Operational Capacitatea Adrninistrativa, irnplemenlat de ANPDCA cu consulianta
oferita de Banca Mondiala, in care au fost evaluate toate structurile rezidentiale din Romania, CSC
nr.2 Buzau se situeaza pe pozitia 97 flind considerat ca un serviciu ce trebuie reorganizat. De
precrzat ca in cadrul acestui proiect nu se afla pe o pozitie eligibila pentru obtinerea finantarii.

In contextul demararii procesului de reorganizare a acestui serviciu social ne propunem
rcahzatea acestuia pe trei componente principale: prevenire, reintegrare sociala si oferirea de
servicii rezidentiale. Astf'el, un prim pas in cadrul acestui proces poate fi componenta de prevenire
si cea de reintegrare pentru un rlllmar de aproximativ 50 de copii.

Dinamica intrdrilor qi ieqirilor copiilor din sistemul de protectie la nivelul D.G.A.S.P.C.
Buzdtt trage un semnal de alarn-rd in ceea ce priveqte numdrul de mdsuri de proteclie speciald
raportat la numdrul ieqirilor din sistem a copiilor.

Evolulia pe ultimii trei ani a situuliei instituirilor de mdsuri de proteclie speciuld
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AEa cum se observd in graficele de mai sus, degi num5.rul de instituiri de mdsuri de

proteclie special[ a sc[zut, numdrul instituirilor de mdsuri de protecfia speciald este mai mare dec6t
numdrul de incetdri mdsuri de proteclie speciald.

Serviciul pentru interven(ie tn domeniul asistenlei sociole, evaluare Si consiliere cltn
cadrul Direcfiei generale de asistenfd social5 qi protecfia copilului Buzdu asigurd preluarea
sesizdrilor primite pentru copii qi pentru persoane adulte, aflali in situalii de risc major: abuzaf|
neglijali, abandonali in maternit[1i sau alte unit5li medicale, exploatali, ftrd locuin]d qi
i nstrument arca caztrTlor respective.

Activitatea serviciului, in anul 2016, s-a concretizal"in:
- la nivelul Compartimentului Telefbnul Copilului pentru semnalarea cazurilor de urgenli au

fost inregistrate qi instrumentate un numdr total de 574 sesizdri pentru un numdr de 702
copii, dintre acestea s-au confirmat sesizdrile pentru 444 de copii; pentru un numdr de 167
copii s-au instituit mdsuri de pr.oteclie in regim de urgentl;

- din totalul sesizdrilor inregistrate la nivelul serviciului de specialitate, 189 sesiziri privesc
violen{a in familie; numdrul de copii expuEi sau victime ale violenlei fiind 264, iar
numdrul de mame victime ale violenlei in tamilie flind de 19 persoane.

- un numdr total de 39 de copii au fost abandonali in maternitdlile ;i in unitd1ile sanitare de
pe raza judelului;

- un numdr total de 1l sesizdri conf-rrmate pentru copii aflali in situalie de
repatriere/mi graf ie/monitori zare po st-repatriere ;

- un numdr total de 180 sesizdri pentru un numdr de 118 de copii care au sdvArgit fapte de
natttrd penal6, pentru care nu rdspund penal, dintre care 34 de copii sunt recidiviqti;

- s-a rdspuns unui numdl de 48 de sesizdri ale Poliliei, privind participarea la audierea
minorilor;

- un numdr de 44 cupluri maml-copil au beneficiat de serviciile Centrului Maternal
- un num[r de 40 de persoane (24 copii qi 16 adul{i) au beneficiat de rezidenjd in cadrul

Centrului de Recuperare pentru Victimele Violenlei in Familie, in perioada iulie-decembrie
2016.

Astfel, se prezenta situatia comparativh la flnele anilor 2015,2016 qi respectiv septembrie
2017:

2015 2016 2017 (sept.)

Sesizdri cornpartimentu I telefonr"rl
copilului 4871 615 copii (342

confirmate)
5741 702 copii (444
confirmate)

423 l54l copii
(32s
confirmate)

Violenti in familie 206 189 298

J



Abandona{i in rnaternitdlile gi in
unitAlile sanitare de pe raza
iudetului

JI 39 18

Copii al1a1i in situa{ie de repatriere/
rnigralie/ monitorizare post-
repatriere

5 11 5

Copii care alr sdvArgit fapte de
naturd penald, pentru care nLl

rdspund penal

20811 31 copii (29
recidiviqti)

180/l lB copii (34
recidivigti)

92

Sesizdri ale poliliei privind
participarea la audierea rninori lor

41 48 40

Cr-rplLrri rnant[-copil ce au beneficiat
de serviciile Centrului Maternal

40 44 l8

Persoane ce alr beneficiat de
rezidentd in cadrul CentrulLri de
Recuperare pentru Victirnele
Violenlei in Familie, in perioada
iLrlie-decembrie 20I6

40 6l

Autoritdtrile publice locale nu au dezvoltate suficiente servicii de prevenire a separarii
copiilor de propria farnilie, ajungAndu-se uneori ca aceqtia sd fie preluali in sistemul de proteclie,
interventia realizandu-se astfel mult prea taruil.

DESCRIEREA DIITALIATA A ACTIVITATIT,OR

I. FORMAREA ECHIPEI DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

Constituirea, la nivelul D.G.A.S.P.C. Buzau, a unei echipe mobile, care vor acliona in
domeniul de prevenirelintegrarelreintegrare/ rnonitorizare a copiilol' care sunt in situa{ie de risc de
separare de familie qi a copiilor care beneficaza de o mdsurd de protecJie specia16.

Informarea specialiEtilor celor doud echipe mobile cll privire la rolul acestora in
implementarea proiectului, modalitatea de identificare a grupului {intd, furnizarea serviciilor,
monitorizare post-scrvici i.

Ecltipu de implementare:
Pentru reahzarea activitatilor de reintegrare sunt desemnati managerii de caz ai copiilor beneficiari
de masura de protectie:
Munteanu Marilena - asistent social
Avram Anca Elena - asistent social
Alexa Manuela - asistent social
Braniste Corina - consilier
Gherghe Nicolae - consilier
Popescu Miroana - consilier
Sirbu Florentina - psiholog
Petrtru reahzarca activitatilor de prevenire a separafii copiilor de familie sunt desemnati specialist
din cadrul Serviciului pentru intervenlie in domeniul asistenJei sociale, evaluare qi consiliere:
Samoila Viorica - asistent social
Fratila Veronica - psiholog
Pentru r eahzar ea activitatilor fi nanciar -contabi le :

Adam Corina
Andrei Marilena
Inginer
Pentru coordonarea activitatilor proiectului:
Ganea Catalin - reprezentant SERA Romania
Pirvu Mihai Ciprian - reprezentant DGASPC Buzau



II. REALIZAREA COLABORARII CU AUTORITATILE LoCALE DE LA NIVELUL
JUDETULUI.

Procesul de reintegrare precum si cel de prevenire nu poate fl deplin realizat fara o
implicare activa a autoritatilor locale, astfbl, conform normelor legale in vigoare, dar si a
obiectivelor proiectului se irnpune rcalizarea unei colaborari eficielte a partenerilor cu autoritatile
locale din judetul Buzau.

Pentru informarea autoritatilor locale cu privire la sustinerea procesului de reintegrare ,
precum si cu privire la activitatile specific ce trebuie reahzate pentru sustinerea copilului in familie
si lealizarea astfel a prevenirii institutionalizarn, vor fi realizate intalniri cu reprezentantii
autoritatilor si institutiilor existente la nivel local. In cadrul intAlnirilor se vor prezenta.. obiectivele
proiectului, cadrul legal si responsabilitatile celor implicati, date statistice, propuneri de dezvoltare
a unor servicii de prevenire, etc.

Intahririle vor fi realizate de responsabilul de proiect din cadlul DGASPC Buzau si SERA
Romania, vor participa si metnbrii echipei de implementare in functie de comunitatile din care
provin participantii la intalnire.

III. FURNIZAII.EASERVICULOR

1. Evaluarea detaliatd a copilului din sistemr.rl de protecfie speciald qi a familiei acestuia.
2. Evaluarea situaliei familiilor a cdror copii sunt in situa{ia de a ajunge in sistemul de

protec{ie. 
^3. Incheierea de coutracte cu familia, specificAnd responsabilitatea acesteia in realizarea

obiectivelor stabilite in planului de selvicii qi planul de intervenlie.
4. Acordarea unui pachet de servicii grupului {intf,: consiliere, spriiin financiar, educalie

paretttald, acompaniere, facilitarea accesului la asistenld medicald, educalie pentru ingrijirea
copilului, urmlrind eliminarea factorilor de risc pentrll menlinerea copilului in familie

5. Monitorrzarea post-reintegrare a copilului, urmbrind indeplinirea obligaliilor de cdtre
parinli qi responsabllizarea autorititrilor locale in ceea ce priveqte monitorizarea familiei qi
acordarea sprijinului necesar acesteia.

6. Constituirea unor grupuri de sprijin: activitdti de conqtientrzare in ceea ce priveqte
respectarea drepturilor copilului, responsabilitAtrile familiale qi implicarea autoritdlilor publice
locale.

7. Fwnizarea serviciilor va utiliza abordarea din perspectiva modelului "pachetului minim
de servicii", fiecare beneficirar va pilml iagnostiicare la iinformare, consiliere,
acompaniere gi spriiin, referire, dar qi monitorizare qi evaluare.

IV. METODOLOGIA

Prin activitatile derulate, proiectul igi propune sd aclioneze in flexibilizarea sistemului de
proteclie, oferind servicii de prevenire a separdrii copilului de familie, prin implicare autoritdlilor-
publice locale qi de integrare/reintegrare a copiilol din cadrul sistemului de proteclie.

Activitdli:

l.Activitati de evaluare si interventie sociala pentru copii si familiile lor cu poten{ial
de reintegrare:
-intocmirea raportului de reevaluare a situatiei si a familiei.



-intocmirea raportului de evaluare psihologicd, realizarea unui profil psihologic al
familiei.

-intocmirea raportului de consiliere a
de a solicita reintegrarea copiilor.

familiei in urma cireia familia iqi exprimd intenfia

-consilierea copilului, a familiei gi indrumarea acesteia pentlu solicitarea reintegrdrii.
colaborare cu serviciul public de asistenta sociala de la domiciliul familiei copilului, rn realizarea
raportului de ancheta sociala, in care se menlioneazd nevoile identificate ale familiei/ familiei
extinse, astfel incat propunerea de reintegrare sa includa atat serviciile sociale cat si necesarul de
materiale qi/sau produse ce pot fi achizilionate pentru imbundtalirea condiliilor de trai. In functie
de specificul cazului se colaboreaza si in vederea solicitarii sprijinului din partea autoritalilor
publice locale privind racordarea la curentul electric, gaze, apd,, etc., sus{in0nd reintegrarea copiilor
in familie.

-intocmirea rapoartelor necesare cu propunerea de reintegrare si inaintarea c[tre Comisia
peutru Protec{ia Copilului s[u cdtre lnstan{a.

-anexarea 1a documente a fbtografiilor realizate la domicilir-rl familiei.
- incheierea unei conventii cu familia copilului va cuprinde drepturile qi obligaliile

precum qi consecinfele nerespectdrii obligaliilor.
- iutocmirea unei liste cu necesarul de materiale qi produse pentru fiecare

responsabili pentru intocmire sunt asistentul social de caz qi inginerul echipei.
- propunerea qi achizi{ionarea materialelor sau produselor necesare fiecdrei familii in

vederea reintegrdrii qi sau prevenirii va fr reaizata de echipa de implementare din cadrul
proiectului, acestea vor fr conform necesarului rnen{ionat in anchet[ sociald; propllnerea pentru
demararea achiziliondrii de materiale va fi validatd de cdtre cele dou6 parli - SERA ROMANH $i
D.G.A.S.P.C. Buzf,u prin reprezentanli desemnali.

- intocmirea proceselor verbale dintre farnilie qi Fundafie, in urma preddrii - primirii
materialelor/ produselor;

- cheltuielile ef'ectuate pentru fiecare copil, pebaza fotocopiilor documentelor justificative
(facturi, bonuri fiscale, etc) se va pdstra in dosarul copilului, responsabil fiind asistentul social de
caz.

- intocmirea rapoartelor lunare privind stadir.rl activitdlilor de reintegrare pe o perioada de 6
luni.

- intocmirea unui raport de inchidere a cazului.
2.Activitati de prevenire a separarii copiilor de familie:
-intocmirea raportului de evaluare a situatiei copilului si a familiei.
-intocmirea raportului de evaluare psihologicd, reahzarea unui profil psihologic al

pdrlilor

familie,

-intocmirea raportului de consiliere a copilului, a
spriiin pentru depasirea situatiei de dificultate sociala.

-colaborare cu serviciul public de asistenta sociala de la domiciliul familiei copilului, in
reahzarea raportului de ancheta sociala, in care se menfioneazd nevoile identificate ale familiei
familiei extinse, astfel incat activitatea de prevenire sa includa atal serviciile sociale cat si
necesarul de materiale qi/sau produse ce pot fi achizilionate pentru imbundtdlirea condiliilor de
trai. In functie de specificul cazului se colaboreaza si in vederea solicitarii sprijinului din parlea
autoritAfilor publice locale privind racordarea la curentul electric, gaze. apd., etc, susfinAnd procesul
de prevenire a separarii copiilor de farnilie.

-anexarea la documente a fotografiilor realizate la domiciliul familiei.
- incheierea unei conventii cu familia copilulLri, va cuprinde drepturile qi obligaliile p[rlilor

precum qi consecinfele nerespectdrii obligaliilor.
- intocmirea unei liste cr-r necesarul de materiale qi produse pentru fiecare familie,

responsabili pentru intocmire sunt asistentul social de caz qi inginerul echipei.
- propllnerea qi achizilionarea materialelor sau produselor necesare fiecdrei familii in

vederea prevenirii separarii copilului de familie, va ft reaizata de echipa de implementare din
cadrul proiectului, acestea vor fi conform necesarului menlionat in evaluare; propunerea pentru
demararea achiziliondrii de materiale va fi validatd de cdtre cele doud pdrfi - SERA ROMANIA $i

urma cdreia familia



D.G.A.S.P.C. Buz[u prin reprezentan[i desemna]i,
adiunct DGASPC/ Dir economic SERA

- intocmirea proceselor verbale dintre familie qi Fundatia SIIRA/ DGASPC Buzau, in
predarii - primirii materialelor/ produselor;

- cheltuielilor efectuate pentru fiecare copil, pebaza fotocopiilor documentelor justilicati
(facturi, bonuri fiscale, etc) se va pdstra in dosarul copilului, responsabil fiind asistentul social
caz.

- intocmirea rapoartelor lunare privind stadiul activitAlilor de prevenire pAnd la frnalizarea
proiectului.

- realizarea de raportari lunare pentru fiecare copil s;i transmiterea acestora catre
responsabilul de proiect.

3. Activitati economico-financiare
- responsabilul desen'rnat cu privire la activitatile economico-financiare, va re

sumele alocate, va face dernersurile specifice si va realizarea centralizarea informatiilor
transmiterea acestora catre responsabilul de proiect;

- evidenta lunar[ a documentelor justificative (facturi, bonuri fiscal, etc) este realizata de
responsabilul cu activitatile economico-fi nanciare;

- procesul de achizitie a produsului, serviciului sau lucrarii se realizeazape baza referatului
aprobat de responsabilul de achizitn desemnat;

- lesponsabilul de achizitii verifica in catalogul electronic al achizitiilor publice SEAP si va
intocmi o nota de informare privind demararea procesului de achizit.ie,

- daca nu sunt identificate in SEAP produsul, serviciul sau lucrarea sau daca preturile sunt
mai mari decat pe piata libera, respective daca nu functioneaza sistemul informatic SEAP, se
efectua in sistem offline prin testare directa cu oferte de la diversi operatori economici;

- se compl eteaza o declarative de studio cle piata, se aporba in vederea stabilirii ofertei
castigatoare;

- se realizeaza achizitia se emite nota de comanda sau se incheie contract in functie
valuarea si de complexitatea achizitiei;

- evidenta lunard a achizilillor pe coduri CPV se reahzeazd de cdtre responsabilul de
achizitii desemnat si se transmite responsabilului de proiect;

- monitorizarea modului de realizarca lucrdrilor de reparafii qi construclii cu materialele
primite in baza procesului verbal de c[tre familie, se lealizeaza in comun de responsabilul de
achrzitii, responsabilul economico-financiar si inginerul din cadrul DGASPC Btzau

Cu privire la sumele alocate de Fundatia SERA ROMANIA aceasta va reahzaprocedurile
specific conform regulilor proprii.

4.Activitatea de deplasare in teritoriu:
- 1 autoturism (rovinieti, asigurare RCA, trus[ medicale, sting[tor, etc).
- Combustibil aprox. 200 l/luni.
- Alte materiale necesare desldEurdrii activitalii, materiale consumabile.

REZULTATE A$TEPTATE

- 50 de copii pentru care s-aLI acordat servicii sociale de reintegrare/prevenire.

Situa(ia gmpurilor (inti / beneficiarilor:
Reducerea riscurilor de separare a copilului de familie, riscului de violenla asupra

copilului, qi creqterea accesului la servicii sociale comunitare;



Scdderea numdrului de copii, beneficiari ai unei rndstri de proteclie speciald pri
reinte grarea/inte grarea acestora in f amil i a naturalf,/extinsa;

S-au imhundtdlit condiliile din mediul familial, contribuind astf'el preveni
institu{i onalizdrii acestora;

ResponsabiTizareafarniliilor naturale cu privire la obligaliile ce le revin fa{d de copii;
Integrarea/ reintegrarea a unui num[r de copii/ tineri cale beneficiazd, de o mdsurd

proteclie speciala;
Responsabilizarea autoritdlilor publice locale cu privire la implicarea in procesul

suslinere a familiilor in care au fost reintegraJi sau rrrrteazd sd fle reintegra{i copiii, precurn si c
privire la activitatile de prevenire si de dezvoltare a serviciilor de acest gen;

Reducerea cheltuielilor pentru sistemul de protec{ie speciall a copiilor aflali cu n
de proteclie special[, cu prioritate pentru beneficiarii Complexului de servicii comunitare
Buzdu prin prevenirea institulionaliz[rii qi reintegralea in familie a unui numdr de 50 de
realizAndu-se o economie de aproximativ 25.500 lei - cost minirn/copil/an.

SUSTENABILITATE

Dupd incheierea
procesului de reintegrare,
copilului Buz[u.

proiectului continuarea activitatilor de prevenire si de
va fi asiguratd de cdtre Direclia generald de asisten{d sociald

strstinere

Ei pro



- Directia generald de asistentd sociatd gi protec{ia copilului
sediul in mun. Buz5u, str. Bistrilei nr.4l, reprezentat5 prin doamna
Loredana Elena, in calitate de director executiv gi doamna Cojocea
calitate de director executiv,.adjunct economic - partener 2;
- Fundalia ,TSERA ROMANIA" ct) sediul in mun. Bucuregti,
Pictor Barbu Iscovescu nr. 24 A, et.2, de.3, reprezentat5 de
Bogdan, in calitate de director executiv gi doamna s6rbu Dana,

Art.1. Pirtile

- Consiliul Judetean Buzd.r, ct)
nr.48, jud. Buzbu, reprezentat prin
pregedinte - Partener 1;

2) Prin Proiectul-Pilot se va
familiei/ familiei extinse
pentru prevenirea intrSrii
specialS.

ANEXA N

Ia Hot. Cons. Jud. Buziu nr.284/

ACORD DE COLABORARE

sediul in municipiul Buz5u, Bd. N. BEI
domnul Neagu Petre Emanoil, in calita

BuzEu) cu
Doroba]n!u

Mihaela, in

s(:u
de

rtr.
on
de

director financiar - Partener 3,

av6nd in vedere:
- dispozitiile Legii nr.292/2011 a asistenlei sociale, cu modificdrile gi compl
ulterioare;
- dispozitiile Legii nr. 272/2004 privind protecgia gi promovarea dreptu
copilului, republicatS, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
- dispozitiile Ordinului nr. 287/2006 al A.N.P.D.C. pentru aprobarea Standard
minime obligatorii privind centrul de pregEtire 9i sprijinire a reintegrErii
integrErii copilului in familie, precum 9i a ghidului metodologic de implementa
acestor standarde, au convenit urm5toarele:

Art. 2. Obiectiv

1) Obiectivul Acordului este elaborarea prin actiuni comune a unui Proiect-
privind identificarea, evaluarea gi aplicarea unor mEsuri in sprij
reintegr5rii in familie a unui num5r de 50 de copii, beneficiari ai m5su
de protectie specialS in cadrul Complexul de servicii comunitare nr.2 B
sau aflati in evidenta Direcliei generale de asistentb socialS 9i p
copilului BuzEu D.G.A.s.P.c. Buzau precum si prevenirea sepa
copilului de familie.

sectorul L,
domnul Si
in calitate

u

a

urmdri acordarea de consiliere gi ajutor finan
pentru revenirea copilului in mediul familial

lor
au
)a

ilot
nul
ilor

a rii

iar
u

copilului sub incidenta unei m5suri de p t;ie

rile



3) Valoarea estimat5 a costurilor proiectului, prin raportare la m5surile acfive
identificate pentru un num5r de 50 de copii este de 100.000 euro (expri{nat
in lei, la cursul din data efectuErii viramentului in cele doua conturil ale
proiectului de c5tre Partenerii 2 gi 3 - Direclia generalS de asisten!5 soliata
9i protectia copilului BuzEu gi Fundalia SERA ROMANIA. Fiecare partdner
pentru suma cu titlu de contributie proprie in proiect, va deschide un (ont
din care va realiza cheltuielile aferente proiectului

4) Proiectul pilot este anex5 la prezentul Acord 9i face parte integrant5
acesta.

Art.3. Obligaliile pirtilor

A. Direc[ia generalS de asistenf5 sociali gi proteclia copilului Buzfiu:
1) 55 identifice grupul tintE de copii din Complexul de servicii comunitare

din

2)

Buzdu (cu prioritate) gi altii afla!i in eviden!a institu!iei, cu poten[ia
abandon gi risc social.
SE realizeze evaluarea situaliei prezente a copilului gi familiei gi sE prop
natura gi continutul mdsurilor de reintegrare in familie.
Pentru copiii aflati in situatii de risc, sE identifice solulii alterna
institutionalizErii.
Direcfia generalS de asisten!5 socialS gi proteclia copilului BuzEu va urrlriiri
reducerea num5rul de copii cu m5surd de proteclie specialS in sisfem
reziden[ial, precum 9i a celor care necesitb o mdsur5 de protectie specialS,

s) Actele Direcliei generale de asisten!5 socialS 9i proteclia copilului BuzEu lvorfi exprimate in formatul juridic, specific actelor de interes public, I r:u
respectarea procedurilor de avizare ori aprobare, in conditiile legii.

Fundalia,,SERA ROMANIA":

Fundatia se oblig5 sE acorde asistent5 de specialitate in ceea ce pri
identificarea, evaluarea gi reevaluarea copiilor in vederea preve
institulionalizdrii/reintegrdrii in familie a copiilor aflali cu mEsurb
protecfie specialS la asistent maternal profesionist/sistem rezidenlial.
Asumarea unui procent de 600/o din valoarea estimat5 a proiectului
indeplinirea scopului acestuia.
Funda!ia va achizitiona, din contributia sa mentionata la punctul 2,

.2
de

na

UN

atd
lul
9i

ile

si

3)

4)

2)

3)

B.

1)

autoturism ca mijloc de transport pentru realizarea activitatilor pe
durata realiz5rii proiectului gi va asigura necesarul de combustibil. La fi
proiectului vehiculul va fi donat Direcfiei generale de asistent6 social
proteclia copilului BuzEu. Autoturismul va fi la dispozilia echipei m
pentru implementarea proiectului.

C. Consiliul Judetean Buzdu

1) Asumarea asigurErii, Ia bugetul Direcfiei generale de asistenf5 social
proteclia copilului BuzSu pentru anii 2018-2019, a procentului de 4Oo/o
valoarea proiectului.

din

irii
de

tn



2) Sustinerea demersurilor comune ale Partenerilor 2 gi 3 pentru reintegr
prevenire institutionalizare atunci c6nd este necesarE gi interve
autoritEtilor locale competente din unit5!ile administrativ teritoriale
provenientH a copiilor gi familiilor biologice.

re/
tt;ia

rle

o
de

cu data
mai sus

Art. 4. Durata acordului
Prezentul Acord intrS in vigoare

valabilitate de 1B luni de la dat5
prelungire.

de 1 decembrie
men!ionatS ,cU

20t7 9i a
posibilitate

Art. 5. Confidentialitatea
1) PErtile convin sE p5streze in strict5 confidenlialitate informaliile prim

sunt de acord sE previn5 orice utilizare sau divulgare neautorizat5 a
astfel de informatii.

2) PErtile inteleg sE utilizeze informaliile confiden[iale
indeplini obliga[iile din prezentul Acord gi in orice
bunei desf5gur5ri a activitbtii acestora.

Art. 6. Notificdri

doar in scopul de
alte scopuri n

1) Orice comunicare intre P5rti in leg5turb cu prezentul Acord se va fa
scris.

2) ComunicErile intre pSrti care nu se referd la datele gi inform
confidentiale se vor face de asemenea prin telefon, fax sau e-mail.

Art.7 . Legea aplicabil5
1) Prezentului Acord i se va aplica gi va fi interpretat in conformita

legislatia rom6neasc5 in vigoare.
2) Pe durata prezentului Acord p5r[ile vor avea dreptul sE convind in

asupra modificErii anumitor clauze, prin act adi[ional, oricdnd interesel
cer acest lucru sau cSnd aceste circumstanle au loc Ai nu au pu
prevdzute in momentul in care s-a executat prezentul Acord de Partene

9i
nor

cris
lor
tfi
iat.

Art. 8. Litigii

1) Orice disput5 care poate lua nagtere din sau in leg5tura cu
va fi solutionatE pe calea negocierilor intre pbr[i, iar in
acestea nu ajung la nici un acord privind solutionarea
aceasta va fi solutionat5 de instantele competente.

Art.9. incetarea acordului

prezentul A
situatia in
acestei dis

tre
t€,

1) Prezentul Acord inceteaz5 la expirarea duratei pentru care a fost incheia
2) Prezentul Acord poate inceta prin acordul pErtilor, prin act adilional.



Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul Acord de c5tre una di
pdr[i in mod culpabil, dA dreptul pbrtii lezate de a considera reziliat de
drept prezentul contract, f5rd a mai fi necesard nici o alt5 formalita
punere in Tnt6rziere, exist6nd doar obligalia cE pErlile sH se ingtiinle
scris despre cauzele rezilierii,

Art. 1O. Prevederi finale

1) Pdrlile garanteazd cd reprezentanlii numi[i ale c5ror semnbturi apar ma
au fost investiti, la data execut5rii prezentului Acord, cu toate pu
legale de a semna gi executa prezentul Acord.

2) Prezentul Acord a fost intocmit gi semnat astbzi,
(trei) exemplare originale, in limba rom6n5, c6te unul pentru fiecare
toate av6nd aceeagi putere gi valoare juridicS.

3) tre
plin

9i
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rile

n3
rte,

Consiliul Judegean Buziu,
Pregedinte,

Neagu Petre-Emanoil

Director executiv economic,

Liviu - Mihail Ciolan

Avizat pentru legalitate,
Director executiv

Mirela Oprea

D.G.A.S.P.C Buzdu,
Director Executiv,
Doroba ntu Loredana-Elena

Director Executiv Adjunct Economic,
Cojocea Mihaela

Fundalia SERA ROM
Director Executiv,

Simion Bogdan

Director Financiar,


