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                                                                      HOTĂRÂREA NR.176 
din 26 noiembrie 2020 

privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Mureș, în calitate de partener, la implementarea proiectului  ”VIP – PLUS „Voluntariat – 

Inițiative – Profesionalism pentru calitate în serviciile de zi destinate copiilor din 
comunitățile vulnerabile” 

 
Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare nr. 31183/20.11.2020 al Președintelui Consiliului Judeţean Mureş, 

raportul de specialitate nr.31256/20.11.2020 al Direcției de dezvoltare regională și 

implementare proiecte, raportul Serviciului juridic nr. 31331/20.11.2020, precum și avizul 

comisiilor de specialitate, 

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 2021 – 2030, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 145 din 

27.08.2020,  

- Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul 

Consiliului Județean Mureș pe anul 2021, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș 

nr.146 din 27 august 2020,  

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. „d”, coroborate cu cele ale alin. (5) lit. „b”, 

precum și cele ale art. 182 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

hotărăște: 

Art.1. Se aprobă participarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Mureș, în calitate de partener, la implementarea proiectului ”VIP – PLUS „Voluntariat – 

Inițiative – Profesionalism pentru calitate în serviciile de zi destinate copiilor din comunitățile 

vulnerabile”, cod PN1020, derulat prin Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și 

creșterea incluziunii romilor”, Apelul ”Creșterea incluziunii și abilitarea romilor”, Alocarea 

tematica B – Dezvoltarea capacitatii centrelor existente, finanțat prin Granturile SEE și 

Norvegiene 2014-2021. 

Art.2. Se aprobă bugetul proiectului în valoare de 1.298.610,00 lei, reprezentând alocarea 

bugetară către Direcția Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș potrivit 

repartizării bugetului în cadrul parteneriatului încheiat prin Acordul de Parteneriat nr. 

1714/29.01.2020, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de partener la 

implementarea proiectului, precum și eventualele cheltuieli neeligibile pentru implementarea 

acestuia. 

Art.3. Se asigură susținerea activităților proiectului pe o perioada de 3 ani, de la data aprobării 

raportului final, din resursele proprii ale DGASPC Mureș. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Mureș, care răspunde de aducerea sa la îndeplinire. 

 

                           PREŞEDINTE                                                       Contrasemnează 
                           Peter Ferenc                                                                       SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                 Paul Cosma 
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Nr. 31183/20.11.2020 

        

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

privind participarea DGASPC Mureș în calitate de partener la implementarea  Proiectului ”VIP – PLUS 
„Voluntariat – Inițiative – Profesionalism pentru calitate în serviciile de zi destinate copiilor din 

comunitățile vulnerabile” 
 

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureș în parteneriat cu Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomița, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Buzau, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad  şi 
Asociaţia Centrul de Resurse și Informare pentru Profesiuni Sociale (CRIPS), îşi propune să deruleze 
Proiectul ”VIP – PLUS „Voluntariat – Initiative – Profesionalism pentru calitate in serviciile de zi 
destinate copiilor din comunitatile vulnerabile”, cod PN1020,  cu finanțare din Granturile SEE și 
Norvegiene 2014-2021, prin Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii 
romilor”, Apelul ”Cresterea incluziunii si abilitarea romilor”, Alocarea tematica B – Dezvoltarea 
capacitatii centrelor existente. 

Proiectul raspunde nevoilor de incluziune sociala a persoanelor de etnie roma si contribuie la 
dezvoltarea capacitatii a 9 centre de zi cu peste 2/3 beneficiari romi din judetele Ialomita, Arad, Buzau 
si Mures; In grupul tinta sunt incluse in total un numar de 1462 persoane, dintre care: 1031 persoane 
de etnie roma (761 beneficiari ai serviciilor centrelor de zi, respectiv 464 copii si 297 membri ai 
familiilor; 210 persoane rome vulnerabile din comunitati si 60 experti si lideri romi) si 431 persoane 
care nu sunt de etnie roma (168 profesionisti si voluntari, 200 membri ai comunitatii si 63 copii 
beneficiari ai centrelor de zi participante. Din cele 1425 de persoane din GT, 539 sunt din judetul 
nostru, 435 fiind persoane de etnie roma si 104 provenind din randul populatiei majoritare. Judetul 
Mureș va participa cu urmatoarele centre de zi: Centrul de zi al Fundației Buckner din Târnăveni și 
Centrul de zi Glodeni.. 

 Conform Comunicării Comisiei Europene din 2011, incluziunea cetăţenilor UE aparţinând 
minorităţii rome este unul dintre cele mai stringente aspecte sociale din Europa. Cu toate că 
responsabilitatea principală pt incluziunea socială şi economică a romilor revine autorităţilor publice, 
incluziunea romilor este un proces care presupune o schimbare importantă atât în mentalitatea 
majorităţii, cât şi în mentalitatea romilor, o provocare pentru care se impun acţiuni ferme, desfăşurate 
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în cadrul unui dialog activ cu reprezentanţii romilor, atât la nivel naţional, cât şi la nivelul UE” (Strategia 
de incluziune a romilor 2015 – 2020”). Potrivit ultimului recensământ (2011), nr romilor declaraţi a fost 
de 621.573 pers - 3,3% din totalul persoanelor pt care a putut fi identificată etnia, considerandu-se ca 
datele nu sunt conforme realitatii, cei mai multi romi nedeclarandu-se. Ponderea populatiei rome in 
fiecare din jud. participante la proiect depaseste acest procent: 8,52% - jud. Mures (ponderea cea mai 
ridicata de romi din Regiunea Centru, cf. ”Studiului privind comunitatile defavorizate (romi) din 
Regiunea Centru”) 5,20% - jud. Ialomita, 4,51% - jud. Buzau si 3,82 – jud. Arad, justificand nevoia 
de interventie din aceste judete. Mai mult, comunitatile selectionate au procente semnificative ale 
populatiei rome. 

Proiectul „VIP Plus” adresat unor centre de zi din localitati cu comunitati mari de romi, 
reprezinta o necesitate, avand in vedere rolul acestor servicii in educatia si dezvoltarea copiilor, 
educatia si consilierea parintilor; in plus aceste servicii reprezinta un suport pentru DGASPC-uri, 
prevenind intrarea copiilor in sistemul de protectie. Imbunatatind activitatea acestor centre de zi, ele 
vor continua sa reprezinte o resursa pt comunitati, prin care sa asigure rezolvarea problemelor sociale 
cu care se confrunta familiile vulnerabile. 

DGASPC Mureș îşi propune prin acest proiect să vină în întâmpinarea realizării obiectivelor 
cuprinse în strategiile de dezvoltare de la nivel naţional şi județean din domeniul promovării și 
protecției drepturilor copilului și incluziunii sociale, şi anume:  Strategia Guvernului României privind 
incluziunea cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2012 – 2020,  Strategia 
naţională pentru egalitatea de gen, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 137/2000 privind prevenirea și 
sancţionarea tuturor formelor de discriminare; Legea 116/2002 privind prevenirea și combaterea 
excluziunii sociale, Legea 300/2006 pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei cu privire la 
acţiunea împotriva traficului de fiinţe umane, Legea 272/2004 privind promovarea și protecția 
drepturilor copilului, Strategia naţionala pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului pentru 
perioada 2014-2020, Planul operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului 2014-2016, Strategia de Dezvoltare a Județului Mureș, etc.  

Deoarece se adreseaza in principal populatiei de etnie roma, unor zone in care ponderea 
acestei populatii este crescuta, fiind orientat spre imbunatatirea  serviciilor existente in acele zone, dar 
si spre introducerea unor metode inovative de integrare a locuitorilor de etnie roma si schimbare a 
mentalitatilor si atitudinii populatiei majoritare fata de acestia, proiectul va contribui si la atingerea 
obiectivelor prevazute in Planurile Judetene de masuri privind incluziunea sociala a minoritatii rome, 
elaborate anual de Grupurile de lucru mixte pentru romi, infiintate in subordinea Institutiei Prefectului, 
conf. Hotărârii nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor 
români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020.  

In plus, infiintarea de noi servicii si dezvoltarea celor existente, in comunitatile cu pondere 
ridicata a populatiei de etnie roma din judetul Ialomita, a fost o prioritate permanenta a DGASPC 
Mureș, avand in vedere problemele cu care se confrunta aceste comunitati si obiectivul principal al 
institutiei de a preveni institutionalizarea, atat in randul copiilor, cat si a adultilor. 

Proiectul are urmatoarele obiective:  
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 Imbunatatirea capacitatii institutionale a  9 centre de zi - servicii sociale integrate in comunitati  
din judetele Ialomita, Arad, Buzau si Mures, cu peste 2/3 beneficiari de etnie roma - prin elaborarea si 
aplicarea de proiecte institutionale adaptate nevoilor si prioritatilor identificate dupa evaluarea initiala 
din primul trimestru de implementare, formarea sefilor de centre (9 persoane), a reprezentantilor APL 
(9 persoane), a personalului angajat (53 persoane) si a altor categorii de specialisti voluntari 
(97persoane) - pe pacursul celor 24 de luni ale proiectului; 

 Cresterea capacitatii centrelor de zi de a se implica in procesul de constientizare a persoanelor  
de etnie roma la nivel comunitar -  in beneficiul a 507 persoane din comunitati  din judetele Ialomita, 
Arad, Buzau si Mures-incepand cu luna a 11-a pana in luna a 23-a de implementare;  

 Imbunatatirea abilitatilor copiilor beneficiari ai serviciilor celor 9 centre de zi din judetele Ialomita,  
Arad, Buzau si Mures (464 copii de etnie roma si 63 copii din grupuri vulnerabile care nu sunt de etnie 
roma) si ale unui numar de 297 persoane de etnie roma din randul membilor familiilor copiilor 
beneficiari), precum si cresterea competentelor unui numar de 60 specialisti si lideri romi de a promova 
drepturile etniei -  incepand din luna a 4-a pana la finalul proiectului;  

 Prevenirea si combaterea oricarei forme de discriminare a romilor in comunitatile participante la  
proiect, prin organizarea unei Campanii de creștere a conștientizării pe teme anti-discriminare, țintind 
populația majoritară din comunitatile participante (peste 284 persoane) - incepand cu luna 10-a pana in 
luna a 20-a de implementare 

  Activitatile proiectului se vor derula pe o perioada de 24 de luni si vor cuprinde: 

 A1 - Elaborarea, aplicarea si monitorizarea proiectelor institututionale de dezvoltare a  
centrelor de zi in vederea sustenabilitatii si cresterii calitatii serviciilor de incluziune sociala acordate 
populatiei de etnie roma, cu urmatoarele subactivitati: A1.1 Evaluarea initiala a centrelor de zi, pe baza 
unei metodologii unitare elaborate in proiect si stabilirea prioritatilor ce vor fi avute in vedere in 
proiectele institutionale. Seminar de pregatire a membrilor echipelor mobile EM si a reprezentantilor 
PP, P1, P2 si P3, pt monitorizarea si acordarea de sprijin centrelor de zi; A1.2 Elaborarea modelului de 
formare si formarea sefilor de centre si a reprezentantilor APL pentru design-ul si managementul 
proiectelor institutionale (curs interjudetean pentru 18 pers - 9 sefi centre si 9 reprezentanti SPAS/CL; 
A1.3 Acordare de sprijin metodologic centrelor de zi pentru aplicarea si monitorizarea proiectelor 
institutionale pe tot parcursul proiectului; A1.4 Organizarea a 2 seminarii de schimb de experienta 
pentru sefii de centre de zi - o activitate la Tg Mures si o activitate la Arad; A1.5 Evaluarea finala a 
centrelor de zi. 

 

 A2 - Dezvoltarea resurselor umane ale centrelor de zi participante la proiect (personalul  
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centrelor de zi, voluntari - cadre didactice si alti specialisti care colaboreaza cu centrele), cu 
urmatoarele subactivitati: A2.1 Elaborare Model formare si „tool-kit” pentru Cursul de perfectionare a 
personalului centrelor de zi; A2.2 Organizarea de cursuri pentru pregatirea personalului din centrele de 
zi  - 3 serii interjudetene cu cate 24 participanti; A2.3 Elaborare model de formare a voluntarilor - cadre 
didactice si alte categorii profesionale si organizare; A2.4 Organizarea de cursuri locale pentru 
pregatirea voluntarilor - cadre didactice si alti specialisti care colaboreaza cu centrele pentru a se 
implica in abilitarea copiilor si parintilor romi si in aplicarea principiului nondiscriminarii  

 A3 - Activitati de abilitare a persoanelor de etnie roma -dezvoltarea capacitatilor individuale,  
furnizarea de informatii si cresterea competentelor liderilor si expertilor romi pentru promovarea 
drepturilor cetatenilor de etnie roma, cu urmatoarele subactivitati: A3.1 Deplasarea EM in localitati  
pentru sprijinirea abilitarii copiilor beneficiari ai centrelor de zi, in conformitate cu Programele personale 
de interventie  ale acestora; A3.2 Organizarea de excursii si tabere cu scop de abilitare a copiilor - in 
beneficiul copiilor din centrele de zi; A3.3 Tabara interjudeteana VIP Plus - va reuni reprezentanti ai 
copiilor din toate cele 9centre, care vor prezenta filmuletele realizate de ei in activitatile de 
empowerement; A3.4 Activitati de abilitare a parintilor/ altor membri ai familiilor copiilor din centrele de 
zi - consiliere individuala si de grup; A3.5 Realizarea de materiale informative si utilizarea lor in 
activitati curente de informare a parintilor/ altor membri ai familiilor copiilor din centre; A3.6 
Organizarea a 4 seminarii de formare a liderilor si expertilor romi la Slobozia, Arad, Buzau si Tg Mures. 
Tema: promovarea drepturilor persoanelor de etnie roma, abilitare si constientizare. 

 

 A4 - Campanii de conștientizare adresate persoanelor adulte de etnie romă, cu urmatoarele  
subactivitati: A4.1 Elaborare concept campanie constientizare si materiale de campanie. Adaptarea 
acestora pentru fiecare judet in parte; A4.2 Tiparire Kit campanie constientizare; A4.3 Pregatire si  
organizare Atelier de pregatire campanii de constientizare la sediul P4; A4.4 Realizare rubrica dedicata 
Campaniei de constientizare pe site-ul proiectului si publicare materiale. Popularizarea Campaniei pe 
site-urile celor 4 DGASPC si pe facebook; A4.5 Organizare evenimente campanie constientizare in 
fiecare centru de zi din jud IL, AR, BZ si MS - „Sarbatoarea parintilor”; A4.6 Organizare evenimente 
campanie constientizare in fiecare centru de zi din jud IL, AR, BZ pentru alte persoane de etnie roma 
din comunitati  

 La aceste activitati se mai adauga doua activitati transversale, care se deruleaza pe toata 
perioada de implementare a proiectului: AT1 – Managementul proiectului si AT2 - Comunicare si 
promovare proiect.  

Prin implementarea acestui proiect pe o perioada de 24 de luni se vor atinge urmatorii indicatorii:  

 IP13: Număr de profesioniști instruiți în lucrul cu persoane de etnie romă – 168, din care 45 din 
jud.Mureș 

 IP03: Număr de romi care au beneficiat de măsuri de abilitare (empowerment) – 761, din care 427 
din jud.Mureș 
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 IP09: Număr de județe în care se acordă romilor servicii de incluziune socială (obligatoriu doar în 
cazul proiectelor ce solicită în grant mai mare de 500.000 EUR) – 4  

 IP14: Număr de experți și lideri romi instruiți pentru apărarea drepturilor romilor – 60, din care 8 din 
jud.Mureș  
  

Valoarea totală a proiectului este de 4.565.893,00 lei, din care DGASPC Mureș - 1.298.610,00 
lei, DGASPC Ialomița - 1.227 206,00 lei DGASPC Arad – 690 080,00 lei DGASPC Buzau - 335.014,00 
lei si 1.014.983,00 lei – CRIPS Bucuresti, costurile fiind 100% eligibile, neexistand cofinantare, 
solicitantul fiind institutie publica.  

  Având în vedere faptul că Fondul Român de Dezvoltare Socială ne-a comunicat, prin adresa 
nr.1904/21.10.2020, că acest proiect a fost selectat pentru finanțare, valoarea maximă a finanțării 
nerambursabile care poate fi acordată fiind de 4.565.893,00 lei și ținând seama de impactul 
proiectului asupra incluziunii persoanelor de etnie roma si asupra imbunatatirii serviciilor oferite de 
centrele de zi care functioneaza in zone/localitati cu pondere ridicata a populatiei de etnie roma de 
la nivelul judetului nostru, vă rugăm să aprobaţi participarea DGASPC Mureș în calitate de 
partener la  implementarea proiectului, alocarea bugetară care revine DGASPC Mureș în cuantum 
de 1.298.610,00 lei,precum  și sustenabilitatea proiectului pe o perioada de 3 ani de la data 
aprobării de către OP a raportului final. 

 Cu stimă,  

 

 

PREȘEDINTE                                                                                     DIRECTOR GENERAL 

Peter Ferenc                                                                                      Miklea Hajnal Katalin  
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Nr. 31256/20.11.2020 

   Dosar  IX/B/1 

  

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind participarea DGASPC Mureș în calitate de partener la implementarea  

Proiectului ”VIP – PLUS „Voluntariat – Inițiative – Profesionalism pentru calitate în 

serviciile de zi destinate copiilor din comunitățile vulnerabile” 

 

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureș în parteneriat cu 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomița, Direcţia Generală 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Arad şi Asociaţia Centrul de Resurse și Informare pentru Profesiuni 

Sociale (CRIPS), îşi propune să deruleze Proiectul ”VIP – PLUS „Voluntariat–Iniţiative–

Profesionalism pentru calitate in serviciile de zi destinate copiilor din comunităţile 

vulnerabile”, cod PN1020,  cu finanțare din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, prin 

Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, Apelul 

”Creşterea incluziunii si abilitarea romilor”, Alocarea tematica B – Dezvoltarea 

capacităţii centrelor existente. 

Proiectul răspunde nevoilor de incluziune socială a persoanelor de etnie romă și 

contribuie la dezvoltarea capacităţii a 9 centre de zi cu peste 2/3 beneficiari romi din 

judeţele Ialomiţa, Arad, Buzău si Mures; În grupul ţintă sunt incluse în total un număr de 

1462 persoane, dintre care: 1031 persoane de etnie romă (761 beneficiari ai serviciilor 

centrelor de zi, respectiv 464 copii si 297 membri ai familiilor; 210 persoane rome 

vulnerabile din comunități si 60 experți si lideri romi) si 431 persoane care nu sunt de 

etnie romă (168 profesioniști și voluntari, 200 membri ai comunității si 63 copii 

beneficiari ai centrelor de zi participante. Din cele 1425 de persoane din GT, 539 sunt din 

judeţul nostru, 435 fiind persoane de etnie romă si 104 provenind din rândul populaţiei 

majoritare. Judeţul Mureș va participa cu următoarele centre de zi: Centrul de zi al 

Fundației Buckner din Târnăveni și Centrul de zi Glodeni. 

Conform Comunicării Comisiei Europene din 2011, incluziunea cetăţenilor UE aparţinând 

minorităţii rome este unul dintre cele mai stringente aspecte sociale din Europa. Cu 

toate că responsabilitatea principală pentru incluziunea socială şi economică a romilor 

revine autorităţilor publice, incluziunea romilor este un proces care presupune o 

schimbare importantă atât în mentalitatea majorităţii, cât şi în mentalitatea romilor, o 

provocare pentru care se impun acţiuni ferme, desfăşurate în cadrul unui dialog activ cu 
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reprezentanţii romilor, atât la nivel naţional, cât şi la nivelul UE” (Strategia de 

incluziune a romilor 2015 – 2020”). Potrivit ultimului recensământ (2011), numărul 

romilor declaraţi a fost de 621.573 pers - 3,3% din totalul persoanelor pentru care a putut 

fi identificată etnia, considerându-se ca datele nu sunt conforme realităţii, cei mai mulţi 

romi nedeclarându-se. Ponderea populaţiei rome în fiecare din județele participante la 

proiect depășește acest procent: 8,52% - jud. Mureş (ponderea cea mai ridicată de romi 

din Regiunea Centru, cf. ”Studiului privind comunitățile defavorizate (romi) din Regiunea 

Centru”) 5,20% - jud. Ialomiţa, 4,51% - jud. Buzău si 3,82 – jud. Arad, justificând 

nevoia de intervenţie din aceste judeţe. Mai mult, comunităţile selecţionate au procente 

semnificative ale populaţiei rome. 

Proiectul „VIP Plus” adresat unor centre de zi din localități cu comunități mari de romi, 

reprezintă o necesitate, având în vedere rolul acestor servicii în educaţia și dezvoltarea 

copiilor, educaţia și consilierea părinţilor; în plus aceste servicii reprezintă un suport 

pentru DGASPC-uri, prevenind intrarea copiilor în sistemul de protecţie. Îmbunătățind 

activitatea acestor centre de zi, ele vor continua sa reprezinte o resursă pentru 

comunități, prin care să asigure rezolvarea problemelor sociale cu care se confruntă 

familiile vulnerabile. 

DGASPC Mureș îşi propune prin acest proiect să vină în întâmpinarea realizării 

obiectivelor cuprinse în strategiile de dezvoltare de la nivel naţional şi județean din 

domeniul promovării și protecției drepturilor copilului și incluziunii sociale, şi anume: 

Strategia Guvernului României privind incluziunea cetăţenilor români aparţinând 

minorităţii romilor pentru perioada 2012 – 2020,  Strategia naţională pentru egalitatea de 

gen, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 137/2000 privind prevenirea și sancţionarea 

tuturor formelor de discriminare; Legea 116/2002 privind prevenirea și combaterea 

excluziunii sociale, Legea 300/2006 pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei cu 

privire la acţiunea împotriva traficului de fiinţe umane, Legea 272/2004 privind 

promovarea și protecția drepturilor copilului, Strategia naţională pentru protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020, Planul operaţional pentru 

implementarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului 

2014-2016, Strategia de Dezvoltare a Județului Mureș, etc.  

Deoarece se adresează în principal populaţiei de etnie romă, unor zone în care ponderea 

acestei populaţii este crescută, fiind orientat spre îmbunătățirea  serviciilor existente în 

acele zone, dar și spre introducerea unor metode inovative de integrare a locuitorilor de 

etnie romă și schimbare a mentalităţilor si atitudinii populaţiei majoritare fata de 

aceştia, proiectul va contribui și la atingerea obiectivelor prevăzute în Planurile 

Judeţene de măsuri privind incluziunea socială a minorității rome, elaborate anual de 

Grupurile de lucru mixte pentru romi, înființate în subordinea Instituţiei Prefectului, 

conform Hotărârii nr.18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de 

incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020.  

In plus, înfiinţarea de noi servicii și dezvoltarea celor existente, în comunităţile cu 

pondere ridicată a populaţiei de etnie romă din judeţul Mureș, a fost o prioritate 

permanentă a DGASPC Mureș, având în vedere problemele cu care se confruntă aceste 

comunități și obiectivul principal al instituţiei de a preveni instituţionalizarea, atât în 

rândul copiilor, cât și a adulţilor. 
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Proiectul are următoarele obiective:  

 Îmbunătățirea capacităţii instituţionale a 9 centre de zi - servicii sociale integrate în 

comunităţile din judeţele Ialomița, Arad, Buzău si Mureş, cu peste 2/3 beneficiari de 

etnie romă - prin elaborarea si aplicarea de proiecte instituţionale adaptate nevoilor și 

priorităților identificate după evaluarea iniţială din primul trimestru de implementare, 

formarea şefilor de centre (9 persoane), a reprezentanţilor APL (9 persoane), a 

personalului angajat (53 persoane) si a altor categorii de specialişti voluntari 

(97persoane) - pe parcursul celor 24 de luni ale proiectului; 

 Creșterea capacităţii centrelor de zi de a se implica în procesul de conștientizare a 

persoanelor de etnie romă la nivel comunitar -  în beneficiul a 507 persoane din 

comunități  din judeţele Ialomița, Arad, Buzău si Mureș - începând cu luna a 11-a pana în 

luna a 23-a de implementare;  

 Îmbunătățirea abilităţilor copiilor beneficiari ai serviciilor celor 9 centre de zi din 

judeţele Ialomița, Arad, Buzău si Mureş (464 copii de etnie romă si 63 copii din grupuri 

vulnerabile care nu sunt de etnie romă) și ale unui număr de 297 persoane de etnie romă 

din rândul membrilor familiilor copiilor beneficiari), precum si creşterea competentelor 

unui număr de 60 specialişti si lideri romi de a promova drepturile etniei -  începând din 

luna a 4-a pană la finalul proiectului;  

 Prevenirea și combaterea oricărei forme de discriminare a romilor în comunităţile 

participante la proiect, prin organizarea unei Campanii de creștere a conștientizării pe 

teme anti-discriminare, țintind populația majoritară din comunităţile participante (peste 

284 persoane) - începând cu luna 10-a pana in luna a 20-a de implementare. 

Activitățile proiectului se vor derula pe o perioada de 24 de luni si vor cuprinde: 

 A1 - Elaborarea, aplicarea si monitorizarea proiectelor instituționale de dezvoltare a 

centrelor de zi în vederea sustenabilității și creșterii calităţii serviciilor de incluziune 

socială acordate populaţiei de etnie romă, cu următoarele subactivități: A1.1 Evaluarea 

inițială a centrelor de zi, pe baza unei metodologii unitare elaborate în proiect și 

stabilirea priorităților ce vor fi avute în vedere în proiectele instituţionale. Seminar de 

pregătire a membrilor echipelor mobile EM si a reprezentanţilor PP, P1, P2 si P3, pentru 

monitorizarea și acordarea de sprijin centrelor de zi; A1.2 Elaborarea modelului de 

formare și formarea şefilor de centre și a reprezentanţilor APL pentru design-ul și 

managementul proiectelor instituţionale (curs interjudeţean pentru 18 pers - 9 şefi 

centre si 9 reprezentanţi SPAS/CL; A1.3 Acordare de sprijin metodologic centrelor de zi 

pentru aplicarea și monitorizarea proiectelor instituţionale pe tot parcursul proiectului; 

A1.4 Organizarea a 2 seminarii de schimb de experienţa pentru şefii de centre de zi - o 

activitate la Târgu Mureş si o activitate la Arad; A1.5 Evaluarea finală a centrelor de zi. 

 A2 - Dezvoltarea resurselor umane ale centrelor de zi participante la proiect (personalul 

centrelor de zi, voluntari - cadre didactice si alţi specialişti care colaborează cu 

centrele), cu următoarele subactivități: A2.1 Elaborare Model formare și „tool-kit” 

pentru Cursul de perfecţionare a personalului centrelor de zi; A2.2 Organizarea de cursuri 

pentru pregătirea personalului din centrele de zi - 3 serii interjudeţene cu cate 24 

participanţi; A2.3 Elaborare model de formare a voluntarilor - cadre didactice și alte 

categorii profesionale și organizare; A2.4 Organizarea de cursuri locale pentru pregătirea 
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voluntarilor - cadre didactice și alţi specialişti care colaborează cu centrele pentru a se 

implica în abilitarea copiilor si părinţilor romi și în aplicarea principiului nondiscriminării. 

 A3 – Activități de abilitare a persoanelor de etnie romă - dezvoltarea capacitaţilor 

individuale, furnizarea de informaţii și creşterea competentelor liderilor si experţilor 

romi pentru promovarea drepturilor cetăţenilor de etnie romă, cu următoarele 

subactivități: A3.1 Deplasarea EM în localități  pentru sprijinirea abilitării copiilor 

beneficiari ai centrelor de zi, în conformitate cu Programele personale de intervenţie ale 

acestora; A3.2 Organizarea de excursii și tabere cu scop de abilitare a copiilor - în 

beneficiul copiilor din centrele de zi; A3.3 Tabăra interjudeţeana VIP Plus - va reuni 

reprezentanţi ai copiilor din toate cele 9 centre, care vor prezenta filmuleţele realizate 

de ei în activităţile de empowerement; A3.4 Activități de abilitare a părinţilor/altor 

membri ai familiilor copiilor din centrele de zi - consiliere individuală și de grup; A3.5 

Realizarea de materiale informative și utilizarea lor în activități curente de informare a 

părinţilor/ altor membri ai familiilor copiilor din centre; A3.6 Organizarea a 4 seminarii 

de formare a liderilor și experţilor romi la Slobozia, Arad, Buzău si Târgu Mureş. Tema: 

promovarea drepturilor persoanelor de etnie romă, abilitare si conştientizare. 

 A4 - Campanii de conștientizare adresate persoanelor adulte de etnie romă, cu 

următoarele subactivități: A4.1 Elaborare concept campanie conştientizare și materiale 

de campanie. Adaptarea acestora pentru fiecare judeţ în parte; A4.2 Tipărire Kit 

campanie conştientizare; A4.3 Pregătire și organizare Atelier de pregătire campanii de 

conştientizare la sediul P4; A4.4 Realizare rubrica dedicată Campaniei de conştientizare 

pe site-ul proiectului și publicare materiale. Popularizarea Campaniei pe site-urile celor 

4 DGASPC și pe facebook; A4.5 Organizare evenimente campanie conştientizare în fiecare 

centru de zi din județele IL, AR, BZ si MS - „Sărbătoarea părinţilor”; A4.6 Organizare 

evenimente campanie conştientizare în fiecare centru de zi din județele IL, AR, BZ 

pentru alte persoane de etnie romă din comunități. 

La aceste activități se mai adaugă două activități transversale, care se derulează pe 

toata perioada de implementare a proiectului: AT1 – Managementul proiectului si AT2 - 

Comunicare si promovare proiect.  

Prin implementarea acestui proiect pe o perioada de 24 de luni se vor atinge următorii 

indicatorii:  

 IP13: Număr de profesioniști instruiți în lucrul cu persoane de etnie romă – 168, din care 

45 din județul Mureș 

 IP03: Număr de romi care au beneficiat de măsuri de abilitare (empowerment) – 761, 

din care 427 din județul Mureș 

 IP09: Număr de județe în care se acordă romilor servicii de incluziune socială 

(obligatoriu doar în cazul proiectelor ce solicită în grant mai mare de 500.000 EUR) – 4 

 IP14: Număr de experți și lideri romi instruiți pentru apărarea drepturilor romilor – 60, 

din care 8 din județul Mureș. 

 Valoarea totală a proiectului este de 4.565.893,00 lei, din care DGASPC Mureș - 

1.298.610,00 lei, DGASPC Ialomița - 1.227.206,00 lei DGASPC Arad – 690.080,00 lei 

DGASPC Buzau - 335.014,00 lei si 1.014.983,00 lei – CRIPS Bucuresti, costurile fiind 100% 

eligibile, neexistand cofinantare, solicitantul fiind institutie publica.  
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Având în vedere faptul că Fondul Român de Dezvoltare Socială a comunicat prin adresa 

nr.1904/21.10.2020, că acest proiect a fost selectat pentru finanțare, valoarea maximă a 

finanțării nerambursabile care poate fi acordată fiind de 4.565.893,00 lei și ținând seama 

de impactul proiectului asupra incluziunii persoanelor de etnie romă si asupra 

îmbunătățirii serviciilor oferite de centrele de zi care funcţionează în zone/localități cu 

pondere ridicată a populaţiei de etnie romă de la nivelul judeţului nostru, se impune 

participarea DGASPC Mureș în calitate de partener la implementarea proiectului, cu 

alocarea bugetară care revine DGASPC Mureș în cuantum de 1.298.610,00 lei, 

sustenabilitatea proiectului fiind pe o perioada de 3 ani de la data aprobării raportului 

final. 

Având în vedere dispozițiile art.173 alin.(1) lit.”d” coroborate cu cele ale alin.(5) lit.”b”, 

precum și cele ale art.182 alin.(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019,  privind Codul  

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, considerăm că participarea 

DGASPC Mureș în calitate de partener la implementarea  Proiectului ”VIP – PLUS 

„Voluntariat – Inițiative – Profesionalism pentru calitate în serviciile de zi destinate 

copiilor din comunitățile vulnerabile”, cod PN1020, derulat prin Programul “Dezvoltare 

locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, Apelul ”Creșterea incluziunii 

și abilitarea romilor”, Alocarea tematica B – Dezvoltarea capacității centrelor existente, 

finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, este justificată. 
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RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Mureș, în calitate de partener la implementarea 

proiectului  ”VIP – PLUS „Voluntariat – Inițiative – Profesionalism pentru calitate în 

serviciile de zi destinate copiilor din comunitățile vulnerabile 

 

 

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

referatul de aprobare nr. 31183/20.11.2020 al Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş 

şi în considerarea celor reținute în raportul de specialitate nr. 31256/20.11.2020 al 

Direcţiei de Dezvoltare Regională și Implementare Proiecte din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Mureș, 

În conformitate cu prevederile art. 45 alin. (4) din Regulamentul de organizare și 

funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr. 115 din 

26.09.2019, am procedat la verificarea legislaţiei primare şi secundare în aplicarea 

căreia este elaborat proiectul, corespondența cu normele de competenţă incidente 

activităţii autorităţii deliberative şi respectarea normelor de tehnică legislativă, sens în 

care s-a întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele:  

În adoptarea actului administrativ sunt incidente 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 2021 

– 2030, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 145 din 27.08.2020, ale 

Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul 

Consiliului Județean Mureș pe anul 2021, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 

Mureș nr.146 din 27 august 2020, cele ale art. 173 alin. (1) lit. „d” coroborate cu cele 

ale alin. (5) lit. „b” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Obiectivul general al Programului ”Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea 

incluziunii romilor” (Dezvoltare locală), finanțat din Granturile SEE și Norvegiene 2014-

2021 este de a contribui activ la creșterea coeziunii economice și sociale la nivel 

național și local în România și la întărirea relațiilor bilaterale cu statele donatoare. În 

acest sens, Operatorul de Program (OP) încurajează și facilitează stabilirea de 

parteneriate pentru schimb de experiență și de bune practici între entități din România 

și din statele donatoare, Islanda, Liechtenstein și Norvegia. 

Proiectul propus spre finanțare în cadrul programului, intitulat VIP – PLUS „Voluntariat – 

Inițiative – Profesionalism pentru calitate în serviciile de zi destinate copiilor din 

comunitățile vulnerabile”, reprezintă o necesitate, având în vedere rolul acestor servicii 
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în educaţia și dezvoltarea copiilor, educaţia și consilierea părinţilor. În plus, aceste 

servicii reprezintă un suport pentru DGASPC-uri, prevenind intrarea copiilor în sistemul 

de protecţie. Îmbunătățind activitatea acestor centre de zi, ele vor continua sa 

reprezinte o resursă pentru comunități, prin care să asigure rezolvarea problemelor 

sociale cu care se confruntă familiile vulnerabile.  

Astfel, proiectul vine în întâmpinarea realizării obiectivelor cuprinse în strategiile de 

dezvoltare de la nivel naţional şi județean din domeniul promovării și protecției 

drepturilor copilului și incluziunii sociale, şi anume: Strategia Guvernului României 

privind incluziunea cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 

2012 – 2020,  Strategia naţională pentru egalitatea de gen, Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului 137/2000 privind prevenirea și sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare; Legea 116/2002 privind prevenirea și combaterea excluziunii sociale, 

Legea 300/2006 pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei cu privire la acţiunea 

împotriva traficului de fiinţe umane, Legea 272/2004 privind promovarea și protecția 

drepturilor copilului, Strategia naţională pentru protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului pentru perioada 2014-2020, Planul operaţional pentru implementarea 

Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului 2014-2016, 

Strategia de Dezvoltare a Județului Mureș, etc.  

Acest proiect răspunde nevoilor de incluziune socială a persoanelor de etnie romă și 

contribuie la dezvoltarea capacității a 9 centre de zi din județele Ialomița, Arad, Buzău 

și Mureș. 

Astfel, ținând seama de impactul proiectului asupra incluziunii persoanelor de etnie 

romă și asupra îmbunătățirii serviciilor oferite de centrele de zi care funcționează în 

zone/localități cu pondere ridicată a populației de etnie romă de la nivelul Județului 

Mureș este oportună participarea DGASPC Mureș în calitate de partener la  

implementarea proiectului alături de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Ialomița, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău şi de Asociaţia 

Centrul de Resurse și Informare pentru Profesiuni Sociale (CRIPS). 

Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de 4.565.893,00 lei, iar alocarea 

bugetară care revine DGASPC Mureș este în cuantum de 1.298.610,00 lei, fiind 

obligatorie sustenabilitatea activităților proiectului pe o perioada de 3 ani de la data 

aprobării raportului final. 

În ceea ce privește normele de competență aplicabile, precizăm că în exercitarea 

atribuțiilor prevăzute la art. 173 alin. (1) lit. „d”  din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, consiliul județean îndeplinește atribuții cu privire la gestionarea 

serviciilor publice de interes judeţean, sens în care, potrivit prevederilor alin. (5) lit. 

„b” pct. 2 din același text legal, asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor 

publice de interes județean privind serviciile sociale pentru protecţia copilului, a 

persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau 

grupuri aflate în nevoie socială. 

Menționăm totodată că, proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea 

prevederilor art. 81-82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, cu modificările si completările ulterioare. 
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Din perspectiva celor mai sus arătate, în considerarea prevederilor legale la care am 

făcut mai sus referire, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea participării 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, în calitate de 

partener la implementarea proiectului  ”VIP – PLUS „Voluntariat – Inițiative – 

Profesionalism pentru calitate în serviciile de zi destinate copiilor din comunitățile 

vulnerabile, îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării 

plenului Consiliului Judeţean Mureş, ulterior avizării de către comisiile de specialitate 

nominalizate în condițiile art. 136 alin. (4) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind 

Codul administrativ. 
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