
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 PROIECT

HOTĂRÂRE
privind aprobarea încheierii convenţiei de colaborare între Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Sector 3 şi Asociaţia Consiliul Tinerilor Instituţionalizaţi

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice 

locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, 

întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.11.2019

Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 718990/CP/20.11.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 119066/19.11.2019 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 3;
- Adresa nr. 119099/19.11.2019 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 3.
în  conformitate cu prevederile:

- Art. 119 alin. (4) din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările ulterioare;
- Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;
- Art. 3 alin. (3) lit. h) din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare al Direcţiei generale de 

asistenţă socială şi protecţia copilului aprobat prin HG nr. 797/2017, cu modificările şi 
completările ulterioare;

- Legii tinerilor nr. 350/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Luând în considerare:

- Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe;
- Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţenilor;
- Avizul Comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, protecţia copilului, relaţii cu sindicatele, 

ONG-uri, agenţi economici şi alte organizaţii precum şi relaţii cu mass-media.
în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art. 166 alin. (2) lit. 1) şi lit. p) din Ordonanţa de 

Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.l. Se aprobă încheierea convenţiei de colaborare între Direcţia Generală de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Sector 3 şi Asociaţia Consiliul Tinerilor Instituţionalizaţi, în vederea demarării 
unui program pilot pentru susţinerea integrării socio-profesionale şi pregătirea tinerilor pentru ieşirea din 
sistemul de protecţie, prevăzută în anexa care face integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuterniceşte Directorul General al D.G.A.S.P.C. Sector 3 să semneze convenţia de
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REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii convenţiei de colaborare între Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 şi 
Asociaţia Consiliul Tinerilor Instituţionalizaţi

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 are rolul de a identifica 
nevoile individuale ale persoanelor provenite din grupurile vulnerabile şi de a pune în aplicare măsuri 
prin care să sprijine integrarea socială, educaţională şi socio-profesională a acestora.

Strategia de Dezvoltare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 
se bazează pe principiul parteneriatului potrivit căruia autorităţile publice centrale şi locale, 
instituţiile publice şi private, organizaţiile neguvernamentale, instituţiile de cult recunoscute de lege, 
precum şi membrii comunităţii stabilesc obiective comune, conlucrează şi mobilizează toate resursele 
necesare pentru asigurarea unor condiţii de viaţă decente şi demne pentru persoanele vulnerabile.

Strategia de Dezvoltare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 
propune dezvoltarea serviciilor pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii tinerilor aflaţi în sistemul de 
protecţie prin găzduire, îngrijire, supravegherea stării de sănătate şi asistenţă medicală, de educaţie 
informală şi nonformală, de formare şi dezvoltare a drepturilor de viaţă independentă de sprijin 
emoţional şi consiliere psihologică, sprijin în găsirea şi păstrarea unui loc de muncă, suport, în 
vederea clarificării situaţiei socio-juridice a beneficiarilor şi de pregătire a integrării în 
familie/comunitate.

în acest sens, prin adresa nr. 96762/19.09.2019, Asociaţia Consiliul Tinerilor Instituţionalizaţi 
solicită încheierea unei convenţii de colaborare cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Sector 3, în vederea demarării unui program pilot pentru facilitarea incluziunii sociale a 
tinerilor instituţionalizaţi, susţinerea integrării socio-profesionale şi pregătirea tinerilor pentru ieşirea 
din sistemul de protecţie.

Programul pilot îşi propune să implementeze, cu copiii şi tinerii aflaţi în evidenţa Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 cu măsura de protecţie specială (atât în 
servicii de tip rezidenţial, în cadrul reţelei de asistenţă maternală, cât şi în plasament la 
persoane/familii), următoarele tipuri de activităţi: 

consiliere vocaţională;
- sprijin pentru identificarea şi menţinerea unui loc de muncă;
- consiliere şi sprijin pentru gestionarea situaţiilor problematice (bullying, discriminare, hărţuire, 

ură, violenţă fizică şi verbală, etc);
educaţie civică şi juridică (drepturi şi obligaţii cetăţeneşti, responsabilizare socială, voluntariat şi 
implicare civică, etc.);

- activităţi pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă (educaţie financiară, gătit şi 
autogospodărire, ocupare şi locuire, etc.);
activităţi de socializare şi recreere.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul 
îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul 
UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1
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Serviciile vor fi acordate individualizat pentru fiecare copil/tânăr, în funcţie de nevoile 
identificate pentru acesta.

Luând în considerare cele menţionate şi ţinând seamă de raportul de specialitate nr. 
119066/19.11.2019 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3, am 
iniţiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.
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la proiectul de hotărâre privind colaborarea dintre Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Sector 3 şi Asociaţia Consiliul Tinerilor Instituţionalizaţi

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 are misiunea de a 
asigura, la nivelul sectorului 3 aplicarea politicilor publice şi strategiilor din domeniul asistenţei 
sociale pe susţinerea categoriilor defavorizate (copiii, persoanele singure, persoanele vârstnice, 
persoanele cu handicap, etc.), combaterea sărăciei şi a riscului de excluziune socială şi susţinerea 
familiei pe parcursul întregului ciclu de viaţă a membrilor acesteia.

Totodată, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 îndeplineşte 
funcţia de comunicare şi colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi 
instituţiilor care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de 
asistenţă socială, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu, 
cu reprezentanţii furnizorilor privaţi de servicii sociale, precum şi cu persoanele beneficiare.

Strategia Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 se bazează 
pe principiul parteneriatului potrivit căruia autorităţile publice centrale şi locale, instituţiile publice 
şi private, organizaţiile neguvemamentale, instituţiile de cult recunoscute de lege, precum şi 
membrii comunităţii stabilesc obiective comune, conlucrează şi mobilizează toate resursele 
necesare pentru asigurarea unor condiţii de viaţă decente şi demne pentru persoanele vulnerabile.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 are rolul de a 
identifica nevoile individuale ale persoanelor provenite din grupurile vulnerabile şi de a pune în 
aplicare măsuri prin care să sprijine integrarea socială, educaţională şi socio-profesională a 
acestora.

Strategia îşi propune să dezvolte serviciile pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii tinerilor din 
sistemul de protecţie prin găzduire, îngrijire, supravegherea stării de sănătate şi asistenţă medicală, 
de educaţie informală şi nonformală, de formare şi dezvoltare a drepturilor de viaţă independentă 
de sprijin emoţional şi consiliere psihologică, sprijin în găsirea şi păstrarea unui loc de muncă, 
suport, în vederea clarificării situaţiei socio-juridice a beneficiarilor şi de pregătire a integrării în 
familie/comunitate.

în acest sens, prin adresa înregistrată la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Sector 3 cu numărul 96762/19.09.2019, Asociaţia Consiliul Tinerilor Instituţionalizaţi 
solicită încheierea unui parteneriat sub forma unei convenţii de colaborare cu instituţia noastră, în 
vederea demarării unui program pilot pentru facilitarea incluziunii sociale a tinerilor
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instituţionalizaţi, susţinerea integrării socio-profesionale şi pregătirea tinerilor pentru ieşirea din
sistemul de protecţie.

Programul pilot îşi propune să implementeze cu copiii şi tinerii aflaţi în evidenţa Direcţiei

următoarele tipuri de activităţi:
- consiliere vocaţională;
- sprijin pentru identificarea şi menţinerea unui loc de muncă;
- consiliere şi sprijin pentru gestionarea situaţiilor problematice (bullying, discriminare, 

hărţuire, ură, violenţă fizică şi verbală, etc);
- educaţie civică şi juridică (drepturi şi obligaţii cetăţeneşti, responsabilizare socială, voluntariat 

şi implicare civică, etc.);
* activităţi pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă (educaţie financiară, gătit şi 

autogospodărire, ocupare şi locuire, etc.); 
activităţi de socializare şi recreere.

Serviciile vor fi acordate individualizat pentru fiecare copil/tânăr, în funcţie de nevoile 
identificate pentru acesta. Obiectivele specifice vor fi stabilite în cadrul întâlnirilor echipei 
pluridisciplinare de către specialiştii instituţiei noastre, împreună cu specialiştii desemnaţi din 
cadrul Asociaţiei Consiliului Tinerilor Instituţionalizaţi şi vor fi menţionate în planul 
individualizat de protecţie şi în procesele-verbale încheiate în urma întâlnirilor echipei 
pluridisciplinare.

Asociaţia Consiliul Tinerilor Instituţionalizaţi va informa în scris Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 lunar despre programul activităţilor, activităţile 
efectuate, dificultăţile întâmpinate şi eventualele evenimente deosebite, facându-se referire la 
fiecare copil/tânâr inclus în program. Anual, Asociaţia Consiliul Tinerilor Instituţionalizaţi va 
întocmi un raport de activitate, care va fi comunicat către instituţia noastră.

în urma analizării documentaţiei puse la dispoziţie de către Asociaţia Consiliul Tinerilor 
Instituţionalizaţi, a activităţilor detaliate în adresa înregistrată la D.G.A.S.P.C. Sector 3 cu numărul 
106307/16.10.2019, precum şi a discuţiilor purtate cu preşedintele organizaţiei non- 
guvemamentale anterior menţionate, considerăm oportună colaborarea dintre cele două părţi.

Faţă de cele prezentate mai sus, considerăm oportună încheierea unui parteneriat sub forma 
unei convenţii de colaborare între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Sector 3 şi Asociaţia Consiliul Tinerilor Instituţionalizaţi, în vederea implementării activităţilor 
propuse şi a dezvoltării centrului pilot menţionat mai sus. Totodată, se propune ca centrul să 
funcţioneze în cadrul apartamentului Arlechino, din str. Marin Pazon, nr. 4, bl. G28, sc. E, et. 4, 
ap. 49, pus la dispoziţie de către D.G.A.S.P.C. Sector 3.

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 cu măsura de protecţie specială (atât în servicii 
de tip rezidenţial, în cadrul reţelei de asistenţă matemală, cât şi în plasament la persoane/familii)

DIRECTOR EXECUTIV DIRECTOR EXECUTIV 
DIRECŢIA JURIDICĂ
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Prin adresa inregistrata la Direcţia Generala de Asistenta Sociala si Protecţia Copilului 
Sector 3 cu numărul 96762/19.09.2019, Consiliul Tinerilor Institutionalizati solicita 
încheierea unui parteneriat cu instituţia noastra, in vederea demarării unui program pilot 
pentru facilitarea incluziunii sociale a tinerilor institutionalizati, susţinerea integrării socio- 
profesionale si pregătirea tinerilor pentru ieşirea din sistemul de protecţie.

Programul pilot isi propune sa implementeze cu copiii si tinerii aflaţi in evidenta 
Direcţiei de Asistenta Sociala si Protecţia copilului Sector 3 cu măsură de protecţie speciala 
(atat in servicii de tip rezidenţial, in cadrul reţelei de asistenta matemala, cat si in plasament la 
persoane/familii) următoarele tipuri de activitati:
- consiliere vocationala;

sprijin pentru identificarea si menţinerea unui loc de munca;
consiliere si sprijin pentru gestionarea situaţiilor problematice (bullying, discriminare, 
hărţuire, ura, violenta fizica si verbala, etc);
educaţie civica si juridica (drepturi si obligaţii cetăţeneşti, responsabilizare sociala, 
voluntariat si implicare civica, etc.);

- activitati pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta (educaţie financiara, gătit 
si autogospodarire, ocupare si locuire, etc.);
activitati de socializare si recreere.

Serviciile vor fi acordate individualizat pentru fiecare copil/tanar, in tunctie de nevoile 
identificate pentru acesta. Obiectivele specifice vor fi stabilite in cadrul intalnirilor echipei 
pluridisciplinare de către specialiştii instituţiei noastre, impreuna cu specialiştii desemnaţi din 
cadrul Consiliului Tinerilor Institutionalizati si vor fi menţionate in planul individualizat de 
protecţie si in procesele verbale incheiate in urma intalnirilor echipei pluridisciplinare.

Consiliul Tinerilor Institutionalizati va informa in scris Direcţia Generala de Asistenta 
Sociala si Protecţia Copilului Sector 3 lunar despre programul activităţilor, activităţile 
efectuate, dificultăţile intampinate si eventualele evenimente deosebite, facandu-se referire la 
fiecare copil/tanar inclus in program. Anual C.T.I. va intocmi un raport de activitate, care va 
fi comunicat către instituţia noastra.
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In urma analizării documentaţiei puse la dispoziţie de către Consiliul Tinerilor 
Institutionalizati, a activităţilor detaliate in adresa înregistrata la D.G.A.S.P.C. Sector 3 cu 
numărul 106307/16.10.2019, precum si a discuţiilor purtate cu preşedintele organizaţiei non- 
guvemamentale anterior menţionate, consideram oportuna colaborarea dintre cele doua parii.

Se propune incheierea unui parteneriat intre Direcţia Generala de Asistenta Sociala si 
Protecţia Copilului Sector 3 si Consiliul Tinerilor Institutionalizati in vederea implementării 
activităţilor propuse si a dezvoltării centrului pilot menţionat mai sus. Totodată se propune ca 
centrul sa funcţioneze in cadrul apartamentului Arlechino, din str. Marin Pazon, nr. 4, bl. G28, 
sc. E, et. 4, ap. 49, pus la dispoziţie de către D.G.A.S.P.C. Sector 3.

DIRECTOR EXECUTIV
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Către,

DGASPC SECTOR 3,

Subscrisa, Asociaţia Consiliul Tinerilor Instituţionalizaţi cu sediul în strada Teleajen, 
numărul 2 sector 3, CIF 36521751, of6ce@consiliultinerilor.ro. www.consiliultinerilor.ro. 
reprezentată legal prin Andreeas Novacovici in calitate de Preşedinte, în legătură cu centrul de zi 
pentru deprinderi de viaţă independentă, vă comunicăm următoarele:

Nevoia identiScată de către noi este de a crea un centru pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă 
independentă DVI pt CTI.

Scopul acestui centru este de a pregăti tinerii pentru ieşirea din îngrijire, pentru viaţa 
independentă.

Activităţi:

1. Consiliere vocaţională şi sprijin în identificarea unui loc de muncă (programul primul meu job 
- întâlniri şi discuţii cu potenţialii angajatori care să îşi prezinte oferta. Companii cu care am 
colaborat până acum şi cu care intenţionăm să colaborăm in viitor: vodafone, orange, DHL, Fan 
Curier, Cinema City, emag, cora, kaufland, carrefour, mega image, Ikea).

2. Consiliere şi sprijin pentru gestionarea comportamentelor problematice (Bullying, 
discriminare, hărţuire, ură, violenţă fizică, violenţă verbală).

3. Educaţie juridică (drepturi, obligaţii cetăţeneşti, responsabilizare socială, voluntariat şi 
implicare civică).

4. Deprinderi de viaţă independentă (locuire, ocupare, educaţie financiară, activităţi de gătit şi 
autogospodarire).

Buget:

Resurse financiare proprii atrase (finanţări, sponsorizări, donaţii de la parteneri, instituţii publice 
locale sau europene: comisia europeană prin DG Justice, Erasmus KA2 sau Legea 350/2005.

Resurse umane: Asistent Social angajat şi psiholog partener, 20 de voluntari studenţi ai facultăţii 
de asistenţă socială.

Vă stăm la dispoziţie pentru viitoare comunicări! Vă mulţumim!

Swiiiutiiior consiliul E-maiC office©consiliultinerili
"  ^ - tineretului Tel;07327B-;
W  ESEÎ!___________  *  DIN R O M Â N IA  C o n t  o a n ca r:  R C > ? i)H N C a o O B ?1 6 3 1 flS ?9 0 0 n i

Românit

http://www.consiiiultinerilOf.ro
mailto:f6ce@consiliultinerilor.ro
http://www.consiliultinerilor.ro
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în atenţia doamnei Director General Mihaela Ungureanu

Stimată doamnă Director General,

Consiliul Tinerilor Instituţionalizaţi, asociaţie non-profit, neguvernamentală şi apolitică, s-a 
înfiinţat în baza proiectului Eu, Tu, El si Ea — Noi ne reprezentăm!, realizat cu sprijinul financiar al 
Fondului pentru inovare Civică, un program dezvoltat de Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile în 
parteneriat cu Romanian-Ameriean Foundation, Trust for Civil Society în Central and Eastern Europe şi 
sponsorizat de Raiffeisen Bank.

Scopul principal al Consiliului Tinerilor instituţionalizaţi este de a acţiona pentru apărarea şi 
promovarea drepturilor tinerilor instituţionalizaţi aflaţi în prezent sau nu (post-institutionalizaţi) în 
sistemul de protecţie specială, pentru creşterea participării active a acestora ia viaţa comunităţilor în 
care activează, precum şi pentru a susţine şi promova interesele comune ale membrilor săi Ia nivel local, 
regional, naţional, european şi internaţional. De asemenea Consiliul trebuie să promoveze în rândul 
tinerilor instituţionalizaţi educaţia, valorile şi respectul pentru viaţa umană. Consiliul urmăreşte 
pregătirea, informarea şi formarea tinerilor instituţionalizaţi pentru familie şi societate, precum şi 
crearea cadrului necesar dezvoltării personale şi profesionale a acestora.

Consiliul Tinerilor instituţionalizaţi, îşi propune să demareze un program naţional pilot pentru 
incluziunea socială a tinerilor instituţionalizaţi dar şi pentru pregătirea pentru ieşirea din îngrijire a 
tinerilor post-instituţionalizaţi în vederea dezvoltării deprindenderilor de viaţă independentă.

în acest sens. Consiliul nostru îh colaborare cu: Unicef România, SOS Satele Copiilor România, 
Fundaţia Hope and Homes for Chitdren România, Fundaţia SERA şi Federaţia ONG pentru Copil, 
Federaţia ONG Servicii Sociale şi Fundaţia FARA Charity România vom dezvolta 4 servicii comunitare 
pentru a sprijini DGASPC-urile dar şi tinerii instituţionalizaţi şi post-instituţionaiizaţi astfel:

1. Centrul Naţional pentru Intervenţie în situaţii de urgenţă post-instituţionafizare.
2. Serviciul D.V.I pentru C.T.1 {serviciul naţional pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă 

independentă pentru Copiii şi Tinerii Instituţionalizaţi).
3. Serviciul Naţional CTI caii center {serviciul naţional de ca!) center al Consiliului Tinerilor 

Instituţionalizaţi).
4. Serviciul de asistenţă juridică CTI.

Facem această solicitare în sect 3 deoarece este singurul sector în care funţionează un serviciu 
prin care se asigură tranziţia copilului spre viaţa de adult în apartamente pentru tineri iar noi am putea 
să contribuim la dezvoltarea acestui serviciu al DGASPC 3 susţinând integrarea socio-profesională a 
tinerilor.
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Vă ataşam raportul de activitate, actul constitutiv, statutul juridic, CIF

Cu stimă,

CONSILIUL TINERILOR INSTITUŢIONALIZAŢI

Preşedinte | Asistent social
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Anexa;

CONVENŢIE DE COLABORARE

L PĂRŢILE
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI

SECTOR 3 cu sediul în Bucureşti, str. Parfumului nr. 2-4, sector 3, cod fiscal........................... , tel.
...................................................  e-m ail:................................. reprezentată legal de DIRECTOR
GENERAL.................................................... denumită în continuare D.G.A.S.P.C. Sector 3.

şi

ASOCIAŢIA CONSILIUL TINERILOR INSTITUŢIONALIZAŢI, cu sediul în Municipiul
Bucureşti, sector 2, Str. Teleajen nr. 3, tel...................................... , constituită în baza O.G. 26/2000 cu
privire la asociaţii şi fundaţii, modificată şi completată ulterior, înscrisă în Registrul Asociaţilor şi
Fundaţilor -  Jud. Sect. 2 sub nr............................ , CIF ........................... , e-mail: ............................,
reprezentată prin PREŞEDINTE.......................................... , denumită în continuare Asociaţie.

în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:

• Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, modificată şi completată ulterior;
• Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;
• Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea 

serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au 
părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în 
dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem 
integrat şi cantinele sociale;

http://www.dfgaspQ.ro


•  Hotărârea 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;

•  Hotărârea nr. 1018/2002 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la obligaţiile ce revin 
serviciilor publice specializate pentru protecţia drepturilor copilului, în vederea garantării 
respectării dreptului la imagine şi intimitate al copilului aflat în plasament sau încredinţare

• Legea tinerilor nr. 350/2006, modificată şi completată ulterior;
•  Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 

datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a 
Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) (Text cu relevanţă 
pentru SEE) - (General Data Protection Regulation - GDPR);

•  Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor 
fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a 
acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia 
datelor).

Au încheiat prezenta Convenţie de colaborare:

II. OBIECTUL CONVENŢIEI DE COLABORARE
2.1. Obiectul îl reprezintă colaborarea părţilor, în vederea demarării unui program pilot pentru 
facilitarea incluziunii sociale a tinerilor instituţionalizaţi, susţinerea integrării socio-profesionale şi 
pregătirea interilor pentru ieşirea din sistemul de protecţie.

m . DURATA CONVENŢIEI DE COLABORARE
3.1. Prezentul acord se încheie pe o perioadă de un an şi intră în vigoare la data semnării acestuia de către 
părţi.
3.2. Durata prezentului acord poate fi prelungită, cu acordul expres al părţilor, prin act adiţional.

IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
4.1 Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 3:

4.1.1. Se obligă să pună la dispoziţia Asociaţiei Consiliului Tinerilor Instituţionalizaţi apartamentul 
de tip familial "Arlechino”, situat în Bucureşti, sector 3, str. Marin Pazon nr. 4, bl. G28, se. E, et. 4, 
ap. 49, în vederea demarării centrului pilot pentru facilitarea incluziunii sociale a tinerilor 
instituţionalizaţi, susţinerea integrării socio-profesionale şi pregătirea tinerilor pentru ieşirea din 
sistemul de protecţie.
4.1.2. Se obligă să asigure implementarea activităţilor propuse şi a dezvoltării centrului pilot.

4.2. Asociaţia Consiliul Tinerilor Instituţionalizaţi:
4.2.1. Se obligă să acopere cheltuielile de întreţinere şi plata utilităţilor aferente spaţiului utilizat şi 
pus la dispoziţie de către D.G.A.S.P.C. Sector 3, precum şi finanţarea tuturor activităţilor ocazionate 
de implementaterea programului pilot.



4.2.2. Se obligă să respecte programul pilot şi locaţia stabilite şi să anunţe D.G.A.S.P.C. Sector 3 
de orice modificare intervenită.
4.2.3. Se obligă să implementeze programul pilot.

4.3. Tipuri de activităţi pe care Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 
le va desfăşura în colaborare cu Asociaţia Consiliul Tinerilor Instituţionalizaţi:
- consiliere vocaţională;
- sprijin în identificarea şi menţinerea unui loc de muncă;
- consiliere şi sprijin pentru gestionarea situaţiilor problematice (bullying, discriminare, hărţuire, ură, 
violenţă fizică şi verbală, etc.);
- educaţie civică şi juridică (drepturi şi obligaţii cetăţeneşti, responsabilizare socială, voluntariat şi 
implicare civică, etc.).
- activităţi pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă (educaţie financiară, gătit şi 
autogospodărire, ocupare şi locuire);
- activităţi de socializare şi recreere.

V. CLAUZA DE CONFIDENŢIALITATE
5.1.Părţile se obligă să respecte Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în 
ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de 
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) (Text cu relevanţă 
pentru SEE) - (General Data Protection Regulation - GDPR).
5.2 Asociaţia se obligă să păstreze confidenţialitatea tuturor datelor cu caracter personal pe care le va 
prelucra, ca urmare a executării prezentei Convenţii de colaborare.
5.3 în situaţia încălcării securităţii datelor cu caracter personal cu privire la datele prelucrate în 
temeiul prezentei Convenţii de colaborare, Asociaţia se obligă să informeze D.G.A.S.P.C. Sector 3, în 
conformitate cu prevederile art. 34 din Regulamentul (UE) 679/2016.
5.4 Părţile pot stabili, de comun acord, orice alte măsuri necesare în vederea asigurării protecţiei şi 
securităţii datelor cu caracter personal.
5.5. Promovarea activităţii organizate de către Asociaţie va fi în conformitate cu prevederile art. 3 din 
Regulamentul cu privire la obligaţiile ce revin serviciilor publice specializate pentru protecţia 
drepturilor la imagine şi intimitate al copilului aflat în plasament sau încredinţare, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 1018/2002.

VI. FORŢA MAJORĂ
6.1. Forţa majoră exonerează de răspundere părţile, în cazul neexecutării parţiale sau totale a 
obligaţiilor asumate prin prezenta Convenţie. Prin forţa majoră se înţelege un eveniment independent 
de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea Convenţiei de colaborare şi 
care împiedică părţile să execute total sau parţial obligaţiile asumate.
6.2. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţă celeilalte părţi în scris, în 
maximum 5 zile de la apariţie, iar dovada forţei majore se va comunica în maximum 10 zile de la 
apariţie. Data de referinţă este data ştampilei poştei de expediere.
6.3. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţă celeilalte părţi în scris în 
maximum 15 zile de la încetare.
6.4. Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de 30 zile, fiecare parte poate 
renunţa la executarea Convenţiei de colaborare pe mai departe. în acest caz nici una dintre părţi nu



are dreptul de a cere despăgubiri de Ia cealaltă parte, dar au îndatorirea de a-şi onora toate obligaţiile 
care le incumbă în temeiul legii şi al prezentei Convenţii de colaborare până la data respectivă.

VII. ÎNCETAREA CONVENŢIEI DE COLABORARE
7.1. Prezenta convenţie de colaborare încetează:
a) prin acordul de voinţă al părţilor;
b) prin reziliere, la solicitarea motivată a uneia dintre părţi, pentru neîndeplinirea obligaţiilor 
contractuale;
c) la data expirării duratei pentru care a fost încheiată;
d) dacă forţa majoră se estimează că va dura mai mult de 30 zile;
e) prin denunţare unilaterală;

Vffl. MODIFICAREA CONVENŢIEI DE COLABORARE
8.1. Modificarea prezentei Convenţii de colaborare poate fi făcută doar prin act adiţional, cu acordul 
ambelor părţi. Partea care solicită încheierea unui act adiţional, are obligaţia de a transmite o 
notificare în această privinţă cu cel mult 15 zile înainte de data preconizată intrării în vigoare a 
acestuia.
8.2. în cazul prevăzut la pct. 8.1., actul adiţional poate implica prelungirea duratei Convenţiei de 
colaborare.
8.3. Niciun act adiţional nu poate fi încheiat retroactiv. Orice modificare a Convenţiei de colaborare 
care nu ia forma unui act adiţional este lovită de nulitate absolută.

IX. LITIGII
9.1. Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea acestei Convenţii 
de colaborare, ori alte pretenţii decurgând din prezenta Convenţie, vor fi supuse unei proceduri 
prealabile de soluţionare pe cale amiabilă.
9.2. în condiţiile în care în termen de 15 zile, de la iniţierea acestor proceduri neoficiale, părţile nu 
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare se poate adresa instanţelor 
judecătoreşti competente.

X. NOTIFICĂRI
10.1. în accepţiunea părţilor contractante, orice notificare, comunicare, permisiune, consimţământ, 
aprobare sau altele asemenea adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va 
fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentei Convenţii de colaborare. 
Solicitările verbale vor fi considerate valabile până la notificare, conform prezentului articol.
10.2. în  cazul în care notificarea se face prin poştă, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată, 
cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de 
oficiul poştal primitor pe aceasta confirmare.
10.3. Dacă notificarea se trimite prin telefax, e-mail, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare 
după cea în care a fost expediată.

XI. DISPOZIŢII FINALE
11.1. Părţile se vor informa reciproc asupra tuturor acţiunilor întreprinse în demersurile organizării 
şi desfăşurării activităţilor propuse, atât timp cât acestea fac obiectul obligaţiilor asumate de fiecare 
parte.



11.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul 
primirii.
11.3. Prezenta Convenţie de colaborare a fost încheiată azi, ___________, în 2
(două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI ASOCIAŢIA CONSILIUL 
PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 3 TINERILOR

INSTITUŢIONALIZAŢI

DIRECTOR GENERAL PREŞEDINTE

DIRECTOR EXECU TIV
DIRECŢIA PROIECŢIA DREPTURILOR COPILULUI

DIRECTOR EXECUTIV 
DIRECŢIA JURIDICĂ
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Domnului Primar, Robert Sorin Negoiţă
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Stimate Domnule Primar,

In conformitate cu prevederile art. 139 alin. (1) şi art. 166 ar 

Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă ru£

introducerea pe ordinea de zi a Consiliului Local al Sectorului 3 a unui proiect de hotărâre

v 'W

privind aprobarea colaborării dintre Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 3 şi Asociaţia Consiliul Tinerilor Instituţionalizaţi, în vederea demarării

unui program pilot pentru susţinerea integrării socio-profesionale şi pregătirea tinerilor 

pentru ieşirea din sistemul de protecţie.

în acest sens, vă înaintăm proiectul de hotărâre la care facem referire mai sus şi raportul 

de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3.

Vă mulţumim pentru sprijinul acordat,


