
 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU  

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea promovării de către Direcţia Generală 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău a 
proiectului „Anticameră pentru viaţă” în cadrul 

Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 – 
Axa prioritară 4 – Incluziunea socială şi combaterea 

sărăciei – AP4/PI9,i.v/OS 4.12 şi OS 4.13 
 

 Consiliul Judeţean Buzău; 

 Având în vedere: 

- referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de iniţiere a 
proiectului de hotărâre, înregistrat la nr.1421/27.01.2020; 

- nota de fundamentare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Buzău înregistrată la nr. 1410/27.01.2020; 

- avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului Buzău dat 
pe proiectul de hotărâre; 

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Buzău  
anexate la hotărâre; 

- prevederile 10 lit. „e” pct. 8 din Anexa 1 la Hotărârea Guvernului 
nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de 

organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială 
şi a structurii orientative de personal cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- prevederile 10 pct. 3 lit. „e”  din Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Buzău aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău 
nr. 186/26.09.2019; 

- prevederile Ordinului ministrului fondurilor europene  
nr. 2029/25.10.2019 privind aprobarea Ghidului Solicitantului – 

Condiţii Specifice „Prima cameră” – Instrumente inovative pentru 
integrarea socio – profesională a tinerilor care părăsesc sistemul 

de protecţie specială AP 4/PI 9, i.v/OS 4.12 şi OS 4.13; 
- prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale cu modificările 

şi completările ulterioare,  
În temeiul art. 173, alin.(1) lit. „d”, alin. (5) lit. „b” şi art. 182 alin. 

(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2017 privind Codul 
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă promovarea de către Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Buzău a proiectului „Anticameră pentru viaţă” 
în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 – Axa 

prioritară 4 – Incluziunea socială şi combaterea sărăciei – AP 4/PI 9,i.v/OS 
4.12 şi OS 4.13. prevăzut în sinteză, în anexa care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 
 



      

 
 

Art.2. Se aprobă valoarea totală a bugetului proiectului în sumă de 
2.931.672,047 lei cu TVA din care contribuţia proprie a Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău de 58.633,441 lei respectiv 

2% din valoarea eligibilă. 
 

Art.3. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Buzău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

  
Art.4. Consiliul Judeţean  Buzău îşi asumă responsabilitatea 

asigurării prin bugetele anuale ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Buzău a cheltuielilor necesare asigurării cotei de 

cofinanţare şi a cheltuielilor pe perioada de sustenabilitate. 
 

Art.5. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea 
hotărârii Instituţiei Prefectului Judeţului Buzău, autorităţilor şi instituţiilor 

publice interesate,  precum şi publicarea pe site–ul Consiliului Judeţean. 
 

 

 
 

                                   PREŞEDINTE, 
 

                               PETRE – EMANOIL NEAGU    

 
  
 
 
                                        CONTRASEMNEAZĂ, 

              SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 
 

               MIHAI – LAURENŢIU GAVRILĂ 
 
 

 
 
 
 
Nr. 20 
BUZĂU, 30 IANUARIE 2020 

  

Hotărârea a fost adoptată cu 29 voturi „pentru”, - voturi 

„împotrivă”, - abţineri de cei 30 consilieri judeţeni prezenţi. 

(Domnul consilier județean Rotaru Eduard nu participă la vot fiind sub incidenţa 

art.  228 alin. (1) lit. „a”  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ). 

 



Anexa 

 la Hotărârea Consiliului Județean Buzău  

nr. 20/2020 

SINTEZA PROIECTULUI 

„ANTICAMERĂ PENTRU VIAȚĂ” 

 

Denumirea proiectului : ANTICAMERĂ PENTRU VIAȚĂ 
 

Apel: POCU/738/4/20/ Operațiune compozită OS 4.12, OS 4.13/20/ 
Operațiune compozită OS 4.12, OS 4.13 

 
Durata proiectului : 30 luni 

 
Perioada de sustenabilitate este de 6 luni, în care DGASPC trebuie să asigure 

finanțare pentru o serie de cheltuieli cum ar fi: chirie, utilități, hrană pentru 

tinerii din grupul țintă. 
 

Buget: 
  

Total proiect: 2.931.672,047 lei 
Valoare contribuție proprie(2%) : 58.633,441 lei 

 
Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului 

 
Întărirea capacității DGASPC Buzău de a furniza programe de servicii 

integrate, de sprijin pentru susținerea procesului de tranziție al copiilor/ 
tinerilor de la sistemul instituționalizat la servicii la nivelul comunității, prin 

Serviciul de integrare socio-profesională și vocațională din structura sa. 
Atingerea obiectivului general implică atingerea obiectivelor specifice ale 

prezentului apel de proiecte, respectiv reducerea numărului de copii si tineri 

plasați în instituții prin furnizarea de servicii la nivelul comunității (OS 4.12) 
și creșterea numărului tinerilor care părăsesc sistemul instituționalizat (cu 

vârsta de până la 18 ani) pregătiți pentru a avea o viață independentă (OS 
4.13).  

 
Obiectivele specifice ale proiectului 

 
1. Furnizarea unui program de servicii integrate către 96 copii și tineri 

care urmează să părăsească sistemul instituționalizat de protecție 
specială a copiilor și/sau tineri care au părăsit sistemul 

instituționalizat de protecție a copiilor începând cu anul 2016 pentru 
dobândirea abilităților de viață independentă.  

 
2. Furnizarea unui program integrat de sprijin prin facilitarea integrării 

pe piața muncii a copiilor și tinerilor care urmează să părăsească 

sistemul instituționalizat de protecție, a copiilor si tinerilor care au 
părăsit sistemul instituționalizat de protecție a copiilor în ultimii 4 ani.  

 

 
 



 

3. Sprijin acordat pentru susținerea a 40 tineri care au părăsit sau 
urmează să părăsească sistemul instituționalizat de protecție a 

copilului, prin acordarea de servicii tip "prima cameră" (sprijin 
financiar pentru asigurarea unei locuințe și/sau a plății utilităților) 

 

Grup țintă 
 

Grupul țintă al proiectului este format din 96 copii/ tineri, astfel: 
- 30 tineri, cu vârsta maximă de 25 de ani, care au părăsit sistemul de 

protecție începând cu 2016, 
- 66 copii/ tineri instituționalizați, cu vârsta de minim 16 ani împliniți. 

 
Rezultate așteptate 

- 11 ateliere de viată independentă pentru 96 copii si tineri care urmează 
să părăsească sistemul instituționalizat de protecție specială a copiilor și 

tineri care au părăsit sistemul instituționalizat de protecție a copiilor 
începând cu anul 2016; 

- servicii de consiliere psihologică pentru 96 copii și tineri care urmează să 
părăsească sistemul instituționalizat de protecție specială a copiilor și tineri 

care au părăsit sistemul instituționalizat de protecție a copiilor începând cu 

anul 2016; 
- activități de tip mentorat în cadrul cărora se acordă servicii de 

acompaniere, suport individualizat și de grup în vederea facilitării integrării 
sociale pentru 20 copii și tineri care urmează să părăsească sistemul 

instituționalizat de protecție specială, a copiilor și tinerilor care au părăsit 
sistemul instituționalizat de protecție a copiilor începând cu anul 2016; 

- un ghid de bune practici cu privire la acordarea de servicii integrate 
destinate tinerilor și copiilor care au părăsit sau urmează să părăsească 

sistemul de protecție al copilului cu scopul prevenirii marginalizării;  
- identificare si formare de 5 speakeri motivaționali din rândul copiilor/ 

tinerilor din grupul țintă; 
- acordarea de sprijin pentru accesarea de servicii medicale (stomatologice, 

oftalmologice, generale) pentru un număr de 70 copii/ tineri din grupul 
țintă; 

- activități de socializare și petrecere a timpului liber pentru copiii/ tinerii 

care urmează să părăsească sistemul instituționalizat de protecție specială 
a copiilor și tinerilor care au părăsit sistemul instituționalizat de protecție a 

copiilor începând cu anul 2016; 
- servicii de consiliere și orientare vocațională pentru 96 copii și tineri care 

urmează să părăsească sistemul instituționalizat de protecție, a copiilor 
și/sau a tinerilor care au părăsit sistemul instituționalizat de protecție a 

copiilor in ultimii 4 ani; 
- servicii de formare profesională pentru un număr de 50 copii și tineri care 

urmează să părăsească sistemul instituționalizat de protecție, a copiilor 
și/sau a tinerilor care au părăsit sistemul instituționalizat de protecție în 

ultimii 4 ani; 
- activități de sprijin pentru reîntoarcerea în sistemul de educație pentru un 

număr de 20 copii și tineri din grupul țintă; 
 

 

 
 

 



 

- 10 parteneriate/ protocoale/ acorduri încheiate cu angajatori/ ONG-uri/ 
instituții în vederea facilitării integrării pe piața muncii a copiilor și tinerilor 

care urmează să părăsească sau care au părăsit sistemul instituționalizat 
de protecție; 

- 1 metodologie pentru acordarea serviciilor tip „prima cameră”; 

- servicii de locuire tip „prima cameră” pentru un număr de 40 tineri de 
peste 18 ani din grupul țintă; 

- 20 copii și tineri instituționalizați care dobândesc abilitățile necesare 
pentru a avea o viață independentă la părăsirea instituției rezidențiale; 

- număr redus de copii și tineri (cu vârsta de până la 18 ani) 
instituționalizați- servicii oferite la nivelul comunității în vederea asigurării 

tranziției de la sistemul instituționalizat la servicii la nivelul comunității. 
 

ACTIVITĂȚI 
 

A.1. Furnizarea unui program de servicii integrate pentru copii și tineri care 
urmează să părăsească sistemul instituționalizat de protecție specială a 

copiilor și tinerilor care au părăsit sistemul instituționalizat de protecție a 
copiilor începând cu anul 2016 pentru dobândirea abilităților de viață 

independentă. 

 
Subactivități 

 
S.A. 1.1. derularea a 11 ateliere de viață independentă pentru 96 de 

copii/tineri din grupul țintă al proiectului; 
S.A. 1.2. servicii de consiliere psihologică; 

S.A. 1.3. activități de tip mentorat; 
S.A. 1.4. un ghid de bune practici cu privire la acordarea de servicii 

integrate copiilor/ tinerilor care au părăsit sau urmează să părăsească 
sistemul rezidențial de protecție; 

S.A. 1.5. identificare și formare de 5 speakeri motivaționali din rândul 
copiilor/ tinerilor din grupul țintă; 

S.A. 1.6. acordarea de sprijin pentru accesarea de servicii medicale; 
S.A. 1.7. activități de socializare și petrecere a timpului liber. 

 

A.2. Furnizarea unui program integrat de sprijin prin facilitarea 
integrării pe piața muncii a copiilor și tinerilor care urmează să 

părăsească sistemul instituționalizat de protecție a copiilor și 
tinerilor care au părăsit sistemul instituționalizat de protecție a 

copiilor in ultimii 4 ani. 
 

Subactivități 
 

S.A. 2.1. consiliere și orientare vocațională în vederea facilitării integrării pe 
piața muncii; 

S.A. 2.2. servicii de formare profesională pentru 50 copii/ tineri din grupul 
țintă; 

S.A. 2.3. sprijin pentru reîntoarcerea în sistemul de educație pentru 20 
copii/ tineri din grupul țintă; 

S.A. 2.4. parteneriate/ protocoale încheiate cu angajatori/ ONG-uri/ 

instituții în vederea facilitării integrării pe piața muncii. 
 

 



 

 
A.3. Sprijin acordat pentru susținerea a 40 tineri care au părăsit sau 

urmează să părăsească sistemul instituționalizat de protecție a 
copilului prin acordarea de servicii tip „prima cameră" (sprijin 

financiar pentru asigurarea unei locuințe și/sau a plății utilităților) 

 
Subactivități 

 
S.A. 3.1. elaborare metodologie pentru acordarea serviciilor tip prima 

cameră; 
S.A. 3.2. servicii de locuire tip prima cameră pentru un număr de 40 tineri 

de peste 18 ani din grupul țintă; 
S.A. 3.3. asigurare hrană în primele 3 luni pentru fiecare tânăr din grupul 

țintă care beneficiază de servicii tip prima cameră. 
 

A.4. Selecția și menținerea grupului țintă 
 

Subactivitate 
 

S.A. 4.1. Selecția și menținerea grupului țintă 

 
A.5. Managementul proiectului 

Subactivități 
 

S.A. 5.1. Informarea și publicitatea proiectului; 
S.A. 5.2. Achiziționarea produselor și serviciilor necesare bunei 

implementări a proiectului; 
S.A.5.3. Audit financiar; 

S.A. 5.4. Coordonarea generală a proiectului. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

             PREŞEDINTE 

       Nr. 1421/27.01.2020 

 

REFERAT 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea 
promovării de către Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Buzău a proiectului 
„Anticameră pentru viaţă” în cadrul Programului 

Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 – Axa prioritară 4 

– Incluziunea socială şi combaterea sărăciei – 
AP4/PI9,i.v/OS 4.12 şi OS 4.13 

 

 
 

 Proiectul de hotărâre este iniţiat în exercitarea atribuţiilor 

deliberativului judeţean cu privire la aprobarea prealabilă a proiectelor 

promovate în calitate de aplicant sau partener de către instituţia publică 

judeţeană de asistenţă socială şi protecţia copilului, în exercitarea funcţiilor 

şi atribuţiilor sale şi în considerarea prevederilor de la art. 3 al Hotărârii 

Consiliului Judeţean Buzău nr. 3/2019 pentru aprobarea formei actualizate 

a Strategiei judeţene de dezvoltare a serviciilor sociale 2014 – 2020 şi a 

Planului de acţiune pentru anul 2019. 

 Poiectul propus de către serviciul public judeţean specializat în 

asistenţă socială se adresează unui grup încă vulnerabil de beneficiari, 

respectiv tinerilor care urmează să părădească sitemul insituţionalizat de 

protecţie specială, precum şi tinerilor care au părăsit deja acest sistem şi 

au dificultăţi în a se integra social şi pe piaţa muncii. 

 Totodată, prin proiectul propus se urmăreşte finanţarea unor servicii 

sociale ale furnizorului public judeţean prin contractarea de fonduri 

europene, prin programe operaţionale specifice, contribuţia aplicantului, din 

bugetul propriu, fiind minimă. 

 Pentru aceste motive, propun adoptarea proiectului de hotărâre în 

forma prezentată. 
 

 

PREŞEDINTE, 
 

         PETRE-EMANOIL NEAGU 
 

 

 

 


