
 

 

                                          

 

 

HOTĂRÂREA NR.46 

din 23 aprilie 2015 

privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Mureş ca partener în proiectul „United Networks – 

Iniţiativă integrată pentru incluziunea socială a comunităţilor marginalizate” 

şi a cheltuielilor de sustenabilitate a proiectului pe o perioadă de 5 ani 

 
 
 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr.6.745/16.04.2015 a Direcţiei Dezvoltare Regională, 

Implementare Proiecte, precum și avizele comisiilor de specialitate, 

În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), litera „d” , alin. 5, lit. a, pct. 2  şi ale art. 

97, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, 

hotărăşte: 
 

 Art.1. Se aprobă participarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Mureş Mureş ca partener în proiectul „United Networks – Iniţiativă integrată 

pentru incluziunea socială a comunităţilor marginalizate” şi cheltuielile de 

sustenabilitate, pe o perioadă de 5 ani după implementare, în valoare de 180.000 

lei/ 5 ani, din bugetul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Mureş pentru asigurarea costurilor necesare desfăşurării la acelaşi nivel, ca în 

perioada de implementare, a activităţilor proiectului. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Dezvoltare Regională şi Implementare 

Proiecte din Consiliul Judeţean Mureş şi Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Mureş, care răspund de aducerea sa la îndeplinire. 

 

 

 

PREŞEDINTE              Contrasemnează 

Ciprian Dobre                                                                            SECRETAR 

                       

                                                                  Paul Cosma                                                                 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea participării DGASPC Mureş ca partener în proiectul 

„United Networks – Iniţiativă integrată pentru incluziunea socială a 

comunităţilor marginalizate” şi a cheltuielilor de sustenabilitate a 

proiectului pe o perioadă de 5 ani 

 

Ca urmare a lansării Apelului de propuneri de proiecte „COERENT” de către 

Fondul Român de Dezvoltare Socială, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Mureş a fost cooptată ca partener pentru realizarea proiectului 

„United Networks – Iniţiativă integrată pentru incluziunea socială a comunităţilor 

marginalizate”.  Liderul de proiect este Asociaţia „Caritas- Asistenţă Socială”, 

Filiala Organizaţiei Caritas Alba Iulia, având ca parteneri: Universitatea Babeş-

Bolyai Cluj-Napoca, DGASPC Mureş, DGASPC Harghita şi DGASPC Covasna.  

Prin adresa nr. 1000/31.03.2015, Fondul Român de Dezvoltare Socială anunţă 

liderul de proiect că cererea de finanţare a fost aprobată,cu un grant în valoare 

de 1.201.275 lei, sub rezerva întrunirii anumitor condiţii.  

Una dintre condiţiile pentru semnarea contractului de finanţare  se referă la 

emiterea de către Consiliul Judeţean Mureş a hotărârii privind aprobarea 

contribuţiei DGASPC Mureş, în perioada de sustenabilitate a proiectului. Această 

contribuţie a fost estimată la valoarea de 36.000 lei/an, adică 180.000 lei pe o 

perioadă de 5 ani. Sumele respective vizează bugetul DGASPC Mureş, care şi în 

acest moment desfăşoară activităţi privind incluziunea socială a comunităţilor 

marginalizate.  

Prin acest proiect se urmăreşte combaterea fenomenului de excluziune socială în 

rândul copiilor şi tinerilor aparţinând comunităţilor dezavantajate, dezvoltând 

infrastructura socială regională în domeniul incluziunii sociale. 

Implementarea proiectului ar aduce îmbunătăţiri substanţiale actualei activităţi, 

şi anume: 

- cartografierea socială a comunităţilor dezavantajate cu risc de 

marginalizare socială în judeţul Mureş, Harghita şi Covasna, în scopul 

identificării zonelor cu risc major. Se realizează astfel un profil social al 

judeţelor, care va constitui baza de date pentru elaborarea unor strategii, 

planuri de acţiune şi proiecte privind dezvoltarea incluzivă şi sustenabilă 
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pe plan local.  Această activitate va fi realizată sub coordonarea 

specialiştilor Universităţii Babeş-Bolyai.  

- crearea, organizarea şi coordonarea unei reţele interjudeţene pentru 

asistarea autorităţilor administraţiei publice locale, care au pe teritoriul 

lor comunităţi cu risc de marginalizare socială. Scopul este crearea la nivel 

regional a unui cadru profesional pentru promovarea şi facilitarea 

incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile, inclusiv a comunităţilor de 

romi, cu focus asupra promovării drepturilor copilului şi incluziunii sociale 

ale tinerilor;  

- înfiinţarea a 2 reţele instituţionale operaţionale, care să cuprindă cel 

puţin 2 tematici diferite din următoarele domenii: educaţie incluzivă, 

pregătirea resurselor umane, ocuparea forţei de muncă, securitate 

comunitară, prevenirea separării copilului de familie, incluziunea tinerilor, 

participare activă,  în funcţie de nevoile identificate. Rolul lor este  

sprijinirea a 3-6 autorităţi publice locale/judeţ, cu risc ridicat de 

marginalizare socială, în vederea identificării de soluţii şi resurse pe plan 

local în vederea soluţionării problemelor. Astfel, instituţiile responsabile 

din domeniul identificat vor fi implicaţi în mod activ în asistarea unităţilor 

administrativ-teritoriale selectate; 

- Selectarea în fiecare judeţ partener a unei localităţi în care se va 

desfăşura etapa de intervenţie socială în cadrul proiectului, constând în 

anchetă sociologică pentru evaluarea situaţiei sociale şi economice a 

comunităţii, urmată de crearea unui plan de acţiune şi portofoliu de 

proiecte integrate, care să vizeze incluziunea socială a grupurilor 

vulnerabile din localităţile participante. Se va aplica un model de bună 

practică, implementat deja în judeţul Cluj, în zona Pata-Rât, pe baza unei 

metodologii dezvoltate de către Programul Naţiunilor Unite pentru 

Dezvoltare. 

Rezultatele activităţilor concretizate în documente (harta marginalizării, 

rapoartele de cercetare, strategiile locale, portofoliul de proiecte) sunt bunuri 

publice şi vor putea fi folosite ca suport pentru alte proiecte sau studii la nivel 

judeţean sau regional.  

Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni. 

Responsabilitatea DGASPC Mureş: coordonarea celor 2 reţele judeţene 

operaţionale din judeţul Mureş, aceste atribuţii fiind continuate şi în perioada 

de sustenabilitate a proiectului. 

Contribuţia financiară a DGASPC Mureş la realizarea proiectului:   

A) pe perioada implementării proiectului: Contribuţia DGASPC Mureş 

este 0 lei. Suma de 31.400 lei/an, constând în cheltuieli de salarizare 

(1 angajat cu 4 ore/zi), transport,  va fi asigurată din contractul de 

finanţare. Se va extinde sfera de atribuţii a unui angajat.  

B) pe perioada postimplementare: plecând de la estimarea DGASPC 

Mureş în vederea asigurării sustenabilităţii proiectului, cheltuielile vor 
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fi de 36.000 lei/an, totalizând 180.000 lei pe o perioadă de 5 ani, 

reprezentând cheltuieli de salarizare (1 angajat cu 4 ore/zi), cheltuieli 

de transport, materiale consumabile şi costuri indirecte legate de 

sediu. Aceste sume sunt prevăzute în bugetul anual aprobat al DGASPC 

Mureş, nu sunt cheltuieli suplimentare, ca urmare nu implică alocarea 

altor resurse financiare din bugetul judeţului.  

Este un proiect inovativ, care pune accent pe prevenţie. Soluţiile identificate pe 

plan local vor contribui la reducerea numărului de copii şi adulţi instituţionalizaţi, 

astfel reducând cheltuielile la nivelul DGASPC Mureş. Se urmăreşte oferirea de 

expertiză unităţilor administrativ-teritoriale în vederea implicării eficiente în 

soluţionarea cazurilor pe plan local, prin oferirea de servicii primare, astfel încât 

să se reducă numărul de cazuri de copii şi adulţi care ajung în situaţii de risc şi în 

consecinţă la DGASPC Mureş. 

Proiectul se înscrie în obiectivele specifice din Planul de Dezvoltare a Judeţului 

Mureş pentru perioada 2014-2020: „Dezvoltarea serviciilor sociale şi sporirea 

accesului la servicii sociale durabile şi de înaltă calitate grupurilor defavorizate”, 

fiind în concordanţă cu politicile, strategiile şi programele de dezvoltare 

elaborate la nivel european, naţional şi regional. 

Faţă de cele de mai sus, propunem aprobarea participării DGASPC Mureş ca 

partener în proiectul „United Networks – Iniţiativă integrată pentru incluziunea 

socială a comunităţilor marginalizate” şi aprobarea cheltuielilor de 

sustenabilitate, pe o perioadă de 5 ani după implementare, în valoare de 180.000 

lei/ 5 ani, din bugetul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Mureş pentru asigurarea costurilor necesare desfăşurării la acelaşi nivel, ca în 

perioada de implementare, a activităţilor proiectului. 

Supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre anexat. 

 

 

                                                            

PREŞEDINTE  

Ciprian Dobre 

 

DIRECTOR GENERAL 

DGASPC MUREŞ 

Schmidt Loránd 

DIRECTOR DDRIP 

Valer Băţaga 
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