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HOTĂRÂREA NR.120 

din 24 octombrie 2018 

privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Autoritatea Naţională pentru 

Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Mureş, în vederea implementării proiectului ”Sprijinul pentru consolidarea reţelei de 

asistenţi maternali” 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr. 41312/19.10.2018 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Mureş privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între 

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie şi Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, în vederea implementării proiectului ”Sprijinul 

pentru consolidarea reţelei de asistenţi maternali”, adresa Ministerului Muncii și Justiției 

Sociale nr.14407/DGASPC/SSP/cc/12.10.2018, raportul de specialitate al Serviciului 

Administraţie Publică şi Cancelarie, raportul Serviciului Juridic, precum şi avizul comisiilor de 

specialitate, 

În baza Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr. 142/11.09.2014 privind aprobarea Strategiei 

de Dezvoltare a Serviciilor Sociale în Judeţul Mureş în domeniul protecţiei şi promovării 

drepturilor copilului şi a persoanelor adulte cu handicap sau aflate la nevoie, pentru perioada 

2014 – 2020, 

Ţinând cont de prevederile art.43, alin.(1), coroborate cu cele ale art.98 referitoare la 

procedura de urgenţă din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

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 încheierea Acordului de parteneriat între Autoritatea Naţională pentru 

Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Mureş, în vederea implementării proiectului ”Sprijinul pentru 

consolidarea reţelei de asistenţi maternali”. 

Art.2. Se aprobă bugetul preconizat pe 5 ani pentru derularea proiectului, reprezentând 

cofinanțarea de 2% din valoarea totală - în sumă de 110.532,2 lei. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Mureș care răspunde de aducerea sa la îndeplinire. 

                           PREŞEDINTE                                                                                                   Contrasemnează                                                              

Péter Ferenc                                                                                                           SECRETAR 

                                                                                                                            Paul Cosma

              



 

                                     
EXPUNERE DE MOTIVE 

la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat 
între Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie şi 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, în vederea 
implementării proiectului ’’Sprijinul pentru consolidarea reţelei de asistenţi 

maternali’’ 

 

     Având în vedere: 

 prevederile Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale în judeţul Mureş în 
domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului şi a persoanelor adulte cu handicap 
sau aflate la nevoie pentru perioada 2014-2020 aprobată prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Mureş nr. 142/11.09.2014 în cadrul componentei A. Protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului este prevăzut obiectivul A.7 Dezvoltarea reţelei de asistenţă 
maternală prin extinderea acestuia până la 320 persoane angajate; 

 oportunitatea oferită de Programul Operaţional Capital Uman, Axa prioritară 4 
Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, 4.14 Creşterea numărului de asistenţi maternali şi 
sociali la nivelul comunităţii privind proiectul ’’Reducerea numărului de copii şi tineri plasaţi în 
instituţii, prin consolidarea reţelei de asistenţi maternali’’; 

 solicitarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale privind lansarea proiectului 
”Sprijinul pentru consolidarea reţelei de asistenţi maternali”; 

 elaborarea cererii de finanțare de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia 
Drepturilor Copilului şi Adopţie în calitate de solicitant în parteneriat cu Direcţiile Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului de la nivel național,  

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş  consideră necesară 
și utilă implementarea activității specifice acestui proiect. 

Având în vedere cele de mai sus, supunem aprobării Consiliului Judeţean Mureş 
proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Autoritatea 
Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie şi Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Mureş, în vederea implementării proiectului ’’Sprijinul pentru 
consolidarea reţelei de asistenţi maternali’’, inclusiv asigurarea  cofinanţării necesare pentru 
derularea proiectului. 

DIRECTOR GENERAL 

MIKLEA HAJNAL KATALIN 

Intocmit  Director adj Elida Deak/2ex 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de 

parteneriat între Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului 

şi Adopţie şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Mureş în vederea implementării proiectului ’’Sprijinul pentru consolidarea 

reţelei de asistenţi maternali’’  

 

 

Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, în conformitate cu 

prevederile art.3, alin.(3) lit.”m” din Anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr.797/2017 

pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor 

publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, are atribuția de a  

elabora şi implementa proiecte cu finanţare naţională şi internaţională în domeniul 

serviciilor sociale.  

Având în vedere prevederile Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale în judeţul 

Mureş în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului şi a persoanelor 

adulte cu handicap sau aflate la nevoie pentru perioada 2014-2020, aprobată prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.142/11.09.2014, care, în cadrul 

componentei ”A.Protecţia şi promovarea drepturilor copilului” are prevăzut 

obiectivul ”A.7 Dezvoltarea reţelei de asistenţă maternală” prin extinderea 

acesteia, 

Luând în considerare oportunitatea oferită de Programul Operaţional Capital Uman, 

Axa prioritară 4, Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, 4.14 Creşterea 

numărului de asistenţi maternali şi sociali la nivelul comunităţii privind proiectul 

’’Reducerea numărului de copii şi tineri plasaţi în instituţii, prin consolidarea 

reţelei de asistenţi maternali’’, 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş intenționează a 

depune în parteneriat cu Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor 

Copilului şi Adopţie, în calitate de solicitant, un proiect în cadrul apelului ”Sprijinul 

pentru consolidarea reţelei de asistenţi maternali” prin care se finanţează 

activităţi care privesc îmbunătăţirea nivelului de competenţe ale profesioniştilor 

din sistemul de asistenţă socială, prin dezvoltarea de instrumente, proceduri, 

mecanisme noi şi includerea acestora în programe de formare profesională, inclusiv 

decontarea unor cheltuieli privind plăţile efectuate pentru asistenţii maternali 

profesionişti, angajaţi ai Direcţiei în perioada 2014 și până în prezent – în cuantum 
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de 31.196.508 lei, precum şi recrutarea persoanelor care doresc să devină asistenţi 

maternali profesionişti. 

Ținând cont că în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Mureş există, la acest moment, 237 asistenţi maternali profesionişti care 

au în prezent în plasament un număr de 427 copii, iar instituirea acestei măsuri de 

plasament constituie o nevoie permanentă, precum și de faptul că în perioada 2019-

2023 se estimează pensionarea unui număr de 32 asistenţi maternali,  

Considerăm necesară recrutarea, selecţia şi ulterior angajarea unui număr de 25 

asistenţi maternali profesionişti, prin intermediul acest proiect.  

Bugetul preconizat pe 5 ani este de 5.526.610 lei, iar cofinanţarea proprie de 2% din 

valoarea  totală a proiectului la nivelul judeţului Mureş este de 110.532,2 lei. 

Astfel, în raport de importanța acestui proiect, apreciem oportună și necesară 

aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Autoritatea Naţională pentru 

Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Mureş în vederea implementării proiectului ’’Sprijinul pentru 

consolidarea reţelei de asistenţi maternali’’, conform proiectului de hotărâre 

anexat.  

 

  

 

 

ȘEF SERVICIU 

Delia Belean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit:consilier Carmen Orăşan 

2ex. 
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RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat 

între Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie 

şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, în 

vederea implementării proiectului ’’Sprijinul pentru consolidarea reţelei de 

asistenţi maternali’’ 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, cu 

expunerea de motive nr.41312/19.10.2018 şi raportul de specialitate al Serviciului 

Administraţie Publică şi Cancelarie,   

În considerarea prevederilor art.47 alin.(4) din  Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş, aprobat prin Hotărârea nr.172/23.11.2017, 

am procedat la întocmirea prezentului raport, prin care precizăm următoarele: 

În conformitate cu dispozițiile  art.91 alin.(1), lit.”d” și ale alin.(5), lit.”a”, pct.2 din 

Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare, Consiliul Judeţean Mureş asigură, potrivit competenţelor sale şi 

în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes 

județean privind serviciile sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu handicap, 

a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie 

socială. 

Conform Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale în judeţul Mureş în domeniul 

protecţiei şi promovării drepturilor copilului şi a persoanelor adulte cu handicap sau 

aflate la nevoie pentru perioada 2014-2020, aprobată prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Mureş nr. 142/11.09.2014, în cadrul componentei A. Protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului este prevăzut obiectivul A.7 Dezvoltarea reţelei de asistenţă 

maternală prin extinderea acestuia până la 320 persoane angajate. 

Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș este potrivit prevederilor 

art.113 alin.(1) și (2) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și 

completările ulterioare, serviciul public de asistență socială, organizat în subordinea 

Consiliului Județean Mureș. În aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei şi 

promovării drepturilor copilului, Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Mureș identifică, evaluează şi pregăteşte persoane care pot deveni asistenţi maternali 

profesionişti, în condiţiile legii; încheie contracte individuale de muncă şi asigură 

formarea continuă de asistenţi maternali profesionişti atestaţi; evaluează şi 

monitorizează activitatea acestora (art.10 alin.(1), lit.”a”, pct.5 din Regulamentul-

cadru de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului, aprobat prin H.G. nr.797/2017). 
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Pe de altă parte, potrivit prevederilor Legii nr.275/2004 pentru modificarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr. 12/2001 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru 

Protecţia Copilului şi Adopţie, A.N.D.C.A. asigură respectarea drepturilor copilului prin 

intervenția, în condițiile legii în procedurile administrative și judiciare privind 

respectarea și promovarea drepturilor copilului. Autoritatea este organizată şi 

funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu 

personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. 

Pentru îndeplinirea atribuțiilor care îi revin, Direcţia colaborează cu ministerele și cu 

alte instituții ale administrației publice centrale și locale, potrivit prevederilor legale în 

vigoare (art.3 din H.G. nr.1367/2009). 

În acest context legislativ, prin actul administrativ analizat se supune aprobării 

încheierii unui acord de parteneriat între Autoritatea Naţională pentru Protecţia 

Drepturilor Copilului şi Adopţie şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Mureş, în vederea implementării proiectului ’’Sprijinul pentru consolidarea 

reţelei de asistenţi maternali’’ prin care se finanțează activități care privesc 

îmbunătățirea nivelului de competențe ale profesioniștilor din sistemul de asistență 

socială.  

Potrivit prevederilor art. 9 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei 

generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, aprobat prin  H.G. nr.797/2017, 

finanţarea D.G.A.S.P.C. se asigură din bugetele locale ale judeţelor. 

Analizând clauzele Acordului de parteneriat suspus aprobării, apreciem că acestea 

respectă și reflectă dispozițiile legale în considerarea cărora urmează a fi încheiat, 

respectiv se circumscrie competențelor și atribuțiilor legale ale părților semnatare. 

Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor 

art.81-82, coroborate cu cele ale art. 30 din Legea nr. 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările si completările 

ulterioare. 

Față de argumentele anterior expuse, raportat la prevederile art.91 alin.(5), lit.”a”, 

pct.5 din Legea nr.215/2001, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea 

încheierii Acordului de parteneriat între Autoritatea Naţională pentru Protecţia 

Drepturilor Copilului şi Adopţie şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Mureş, în vederea implementării proiectului ’’Sprijinul pentru consolidarea 

reţelei de asistenţi maternali’’, poate fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului 

Judeţean Mureş.  

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Lefter Erika 
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