
 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR.34 

 din 26 martie 2015 

privind aprobarea cheltuielilor necesare asigurării sustenabilităţii proiectului 
„Dezvoltarea în judeţul Mureş a Reţelei interinstituţionale de prevenire, 

intervenţie şi combatere a violenţei asupra copiilor” și a eventualelor cheltuieli 
neprevăzute care pot apărea pe parcursul implementării proiectului 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.7.949 din 16.03.2015 a Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Mureş, precum și avizele comisiilor de specialitate,  

Având în vedere prevederile Ghidului aplicantului pentru Apelul de propuneri de 
proiecte „COERENT”, lansat de Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) în cadrul 
Programului RO10 „Copii și tineri aflaţi în situaţii de risc şi initiative locale și regionale 
pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale”, 
finanţat prin intermediul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European 
(Granturile SEE) 2009 - 2014", 

În temeiul art.91 alin.1, lit. d, alin.5, lit. a, pct. 2 şi al art.97 alin.1 din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.1. Se aprobă cheltuielile necesare asigurării sustenabilităţii proiectului „Dezvoltarea 
în judeţul Mureş a Reţelei interinstituţionale de prevenire, intervenţie şi combatere a 
violenţei asupra copiilor” în valoare de 1.868.060 Lei /5 ani şi a eventualelor cheltuieli 
neprevăzute conexe care pot apărea pe parcursul implementării proiectului şi fără de 
care proiectul nu poate fi implementat. 

Art.2. Suma de 1.868.060 va fi distribuită începând cu anul 2016, pe parcursul a 5 ani, 
conform Planului de sustenabilitate anexat care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre şi va fi cuprinsă în bugetul Serviciului de Intervenţie în Regim de Urgenţă, 
Abuz, Neglijare, Trafic, Migrare, Telefonul Copilului din cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, în structura căruia se află Compartimentul 
„Telefonul copilului şi Echipa mobilă” dezvoltat prin proiect. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Consiliului Judeţean Mureş și Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, care răspund de aducerea sa la 
îndeplinire.  

 

PREŞEDINTE  
Ciprian Dobre 

 

            Contrasemnează 

SECRETAR 
Paul Cosma 

 

  

  

 



 

Titlul documentului: Expunere de motive 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea cheltuielilor necesare asigurării sustenabilităţii proiectului „Dezvoltarea 
în judeţul Mureş a Reţelei interinstituţionale de prevenire, intervenţie şi combatere a 
violenţei asupra copiilor” si a eventualelor cheltuieli neprevăzute care pot apărea pe 

parcursul implementării proiectului.  
 

 

         În luna mai a anului 2014, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Mureş a depus o Cerere de finanţare pentru proiectul „Dezvoltarea în judeţul 
Mureş a Reţelei interinstituţionale de prevenire, intervenţie şi combatere a violenţei 
asupra copiilor” în cadrul apelului de proiecte „COERENT” lansat de către Fondul Român 
de Dezvoltare Socială (FRDS) şi finanţat prin intermediul Mecanismului Financiar al 
Spaţiului Economic European (Granturile SEE) 2009 - 2014". 
Scopul acestui proiect îl reprezintă activarea şi dezvoltarea în judeţul Mureş a unor 
mecanisme comune tuturor actorilor implicaţi în domeniul prevenirii, combaterii şi 
intervenţiei în cazurile sesizate de copii aflati în situaţii de risc şi asigurarea resurselor 
necesare funcţionării acesteia, una din activităţile principale fiind activarea şi dezvoltarea 
compartimentului „Telefonul Copilului şi Echipa mobilă” din cadrul DGASPC Mureş - prin 
angajarea unui număr de 6 specialişti (4 asistenţi sociali şi 2 psihologi) ale căror salarii vor 
fi suportate din bugetul proiectui pe durata de implementare a acestuia şi dotarea 
spaţiului în care îşi va desfăşura acesta activitatea cu echipamentele necesare (mobilier, 
echipament IT, centrală telefonică, căşti cu microfon, etc).  
Alte activităţi prevăzute a fi efectuate sunt: activarea unui număr unic gratuit de 
semnalare a cazurilor de abuz a copilului, constituirea Echipei intersectoriale locale de 
prevenire, interventie si combatere a violentei asupra copiilor, elaborarea si diseminarea a 
două ghiduri metodologice - de intervenţie şi de comunicare în cazul abuzului, organizarea 
unei campanii de conştientizare şi informare asupra problematicii abuzului copilului în şase 
locaţii din judeţ, respectiv: Tg-Mureş, Târnăveni, Iernut, Sărmaşu, Daneş şi Nadeş. 
Beneficiarii proiectului, estimaţi la un număr de 600, vor fi: specialişti din cadrul 
autorităţilor locale care au atribuţii în protecţia drepturilor copilului şi a familiei, 
reprezentanţi ai unor ONG-uri care activează în domeniul protecţiei drepturilor copilului, 
copii (0 -18 ani) care solicită sprijin sau a căror situatie de risc este sesizată prin apelarea 
numarului unic de urgenţă şi familiile acestora. 
Proiectul are o perioadă de implementare de 12 luni şi o valoare totală de 546.511 lei 
(aproximativ 120.000 Euro), nefiind impusă obligaţia asigurării unei co-finanţări la costurile 
proiectului. 
Apelul de propuneri de proiecte „COERENT” şi Ghidul Aplicantului aferent acestuia prevăd 
la capitolul ”Sustenabilitatea proiectului” faptul că „promotorul de proiect va trebui să 
demonstreze  capacitatea de a utiliza rezultatele şi după încheierea finanţării şi, după caz, 
să preia costurile de susţinere a serviciilor înfiinţate/dezvoltate prin proiect” pentru cel 
puţin încă 5 ani de la încheierea proiectului. Totodată, în momentul în care proiectul este 
propus pentru aprobare, sunt obligatorii de prezentat „documente care dovedesc 
capacitatea promotorului de proiect de a-şi susţine angajamentele de a asigura 
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sustenabilitatea rezultatelor proiectului şi/sau acoperirea unor costuri neeligibile absolut 
necesare pentru implementarea proiectului”. 

Astfel, după finalizarea perioadei de implementare a proiectului, începând cu data de 
01.05.2016, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mures va fi 
responsabilă de continuarea activităţii Compartimentului „Telefonul Copilului şi Echipa 
mobilă” aşa cum a fost acesta dezvoltat prin proiect precum şi de continuarea eforturilor 
de sensibilizare a populaţiei cu privire la abuz, consecinţele şi modalitatea de sesizare a 
acestuia pentru o perioadă de 5 ani. Conform Planului de sustenabilitate a rezultatelor 
proiectului, aceasta presupune costuri postimplementare în valoare de 1.868.060 lei 
reprezentând: 

Nr. Tip cost Cost anual (lei) Cost pe 5 ani (lei) 

1. Salarii pentru 12 angajaţi ai 
compartimentului Telefonul Copilului şi 
Echipa Mobilă + salar Şef serviciu 

324.612 1.623.060 

2. Întreţinere spaţiu în care îşi desfăşoară 
activitatea compartimentul Telefonul 
Copilului şi Echipa Mobilă 

42.000 210.000 

3. Cost combustibil 1 autoturism 6.000 30.000 

4. Campanie sensibilizare pe tema abuzului  1.000 5.000 

      TOTAL: 373.612 Lei 1.868.060 Lei 

 

Prezenta solicitare vine în continuarea acţiunilor întreprinse până la această dată pentru 
realizarea acestui demers, respectiv emiterea a: 
I - Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr. 65/16.04.2014 prin care imobilul situat în 
municipiul Tîrgu Mureş, str. Strâmbă nr. 30 se pune la dispoziţia DGASPC Mureş, în scopul 
realizării acestui proiect pentru o durată de 7 ani şi a 
II - Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş  nr. 114/31.07.2014 prin care, printre altele, se 
aprobă înfiinţarea şi funcţionarea Compartimentului Telefonul Copilului şi Echipa Mobilă, 
în structura Serviciului de Intervenţie în Regim de Urgenţă, Abuz, Neglijare, Trafic, 
Migrare, Telefonul Copilului din cadrul DGASPC Mureş precum şi suplimentarea cu 8 posturi 
a acestui serviciu. 

Faţă de cele mai sus prezentate propunem aprobarea cheltuielilor necesare 
asigurării sustenabilităţii proiectului „Dezvoltarea în judeţul Mureş a Reţelei 
interinstituţionale de prevenire, intervenţie şi combatere a violenţei asupra copiilor” si a 
eventualelor cheltuieli neprevăzute care pot apărea pe parcursul implementării 
proiectului.  

Supunem spre dezbatere si aprobare proiectul de hotărâre anexat. 
 

          DIRECTOR GENERAL                       DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 
            SCHMIDT LORAND                                  DEAK ELIDA MARIA 
 
 
Întocmit: Căliman Crina/2ex. 
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