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Colegiul Național al 
Asistenților Sociali din România a 
lansat, la nivel național, Rețeaua de 
excelență în asistența socială, o 
structură de colaborare deschisă tuturor 
furnizorilor de servicii sociale publici 
sau privați, care asigură activitățile din 
domeniul asistenței sociale cu ajutorul 
asistenților sociali angajați în structurile 
proprii sau, în lipsa acestora, prin 
achiziționarea de servicii acordate de 
asistenții sociali înregistrați cu cabinete 
individuale sau societăți civile 
profesionale de asistență socială. 

Calitatea de membru al Rețelei 
de excelență în asistența socială permite 
furnizorului de servicii sociale să 
primească, la cerere, consultanţă din 
partea Colegiului Naţional al 
Asistenţilor Sociali şi a celorlalţi 
membrii cu privire la elaborarea actelor 
normative în care se regăsesc prevederi 
referitoare la acti-vităţile de asistenţă 
socială, să solicite şi să obţină sprijin, 
din partea Colegiului Naţional al 
Asistenţilor Sociali şi a celorlalţi 
membri, inclusiv consultanţă de 
specialitate, în vederea soluţionării unor 
probleme deosebite din domeniul său 
de competenţă, să formuleze, la 
solicitare, puncte de vedere faţă de 
propunerile înaintate ministerului de 
resort, autorităţilor publice sau 
organismelor private, de către Colegiul 
Naţional al Asistenţilor Sociali, în ceea 
ce priveşte normele şi reglementările în 
domeniul asistenţei sociale.  

 

 
 
În plus, apartenența la Rețea dă 

posibilitatea instituției/ONG-ului să 
colaborareze la soluţionarea aspectelor 
problematice privind acordarea unor 
servicii de asistenţă socială la nivelul 
standardelor profesionale în domeniu, 
ţinând cont de specificul fiecărei 
organizaţii și să colaboreze la realizarea 
unor studii şi cercetări privind 
problematica asistenţei sociale. 

În acest moment, din rețea fac 
parte Administrația Națională a Peni-
tenciarelor, DGASPC Bacău, DGASPC 
Vaslui, DGASPC Mehedinți, DGASPC 
București Sector 1, SOS Satele Copiilor 
România și Fundația Serviciilor Sociale 
Bethany. (Text de Radu Mailat) 

 

 

 

 

 Din rețea fac parte, la acest moment, Administrația Națională a 
Penitenciarelor, DGASPC Bacău, DGASPC Vaslui, DGASPC Mehedinți, 
DGASPC București Sector 1, SOS Satele Copiilor România și Fundația 
Serviciilor Sociale Bethany 

Ce este și care sunt avantajele de a fi membru al acesteia 
 

Rețeaua de excelență în asistența socială 
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Dintre cei 57.646 de copii aflaţi 
în sistemul de protecţie, doar 3.436 sunt 
declaraţi adoptabili, respectiv 6,6%. 
Astfel, un procent extrem de mare, de 
93,4% sunt într-o formă temporară 
de plasament.  

 

 

Conform site-ului Asociației 
„Alianța România fără orfani“, care 
publică în martie 2017 un interviu cu 
șe-ful Corpului de Control al Autorităţii 
Naţionale pentru Protecţia Drepturilor 
Copilului şi Adopţie, Ciprian Buhuși 
(foto dreapta), de anul acesta managerii 
de caz care nu deschid procedura 
adopţiei pentru copiii care se află în 
sistem de mai mult de un an riscă 
amenzi. 

Astfel, conform celor prezentate 
de reprezentantul ANPDCA,  
modificările aduse anul trecut la Legea 
273 din 2004 prevăd, printre altele, 
adopţia ca finalitate a planului de 
intervenţie dacă, după instituirea 
măsurii de protecţie specială: 

 a trecut un an şi părinţii fireşti ai 
copilului, în grija cărora acesta 
nu a putut fi lăsat din motive 
neimputabile părinţilor, precum 
şi rudele până la gradul al 
patrulea ale acestuia, care au 
putut fi găsite, nu realizează 
niciun demers pentru reinte-

grarea sau integrarea copilului 
în familie; 

 au trecut 6 luni şi părinţii fireşti 
ai copilului şi rudele până la 
gradul al patrulea ale acestuia 
nu au fost găsite sau au fost 
identificate dar nu doresc să se 
ocupe de creşterea copilului / nu 
colaborează cu autorităţile în 
vederea realizării demersurilor 
pentru reintegrarea sau 
integrarea copilului în familie. 

„Există posibilitatea ca şi 
înaintea acestui termen să faci des-
chidere de procedură de adopţie dacă 
părinţii şi rudele nu sunt interesaţi 
efectiv să preia copilul în familie 
nemaifiind necesar ca ei să declare în 
scris acest lucru”, a declarat Ciprian 
Buhuşi. 

În privinţa managerilor de caz 
care nu deschid procedura adopta-
bilităţii nici după depăşirea termenelor 
de 6 luni, respectiv un an, Buhuşi 
declară că „există două perspective 
asupra situaţiei: i-ai putea trata din 
perspectiva neînde-plinirii sarcinilor 
de serviciu, care ar putea să constituie 
şi o contravenţie, dar, dincolo de asta, 
poate face obiectul unei cerce-
tări administrative”. (R. M.) 
 

 

 

 

 

Managerii de caz riscă amenzi dacă nu deschid 
procedura adopţiei după 1 an la copiii din 

sistemul de protecţie 
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Conform raportului publicat în 

2016 de UNICEF România – 
„România: Copiii din sistemul de 
protecție a copilului“ – și realizat în 
perioada 2014-2016 la cererea expresă 
a Gabrielei Coman, președintele 
ANPDCA, reducerea numărului de 
copii din cadrul sistemului de protecție 
a copilului este în continuare o pri-
oritate.  

Documentul face parte dintr-o 
serie de studii de fundamentare care au 
stat la baza Strategiei Guvernului 
privind incluziunea socială şi reducerea 
sărăciei (2015-2020) şi a unui proiect 
de Plan de acţiune, însoţite de planuri de 
implementare pentru nouă priorităţi 
cheie.  

Întreaga analiză inclusă în 
acest volum este centrată pe copii, atât 
cei din sistemul de protecție, cât și 

copiii aflați în risc de separare de 
familie.  

Iar întrebările cheie la care 
raportul încearcă să găsească niște 
răspunsuri sunt: Care este profilul lor 
(n.n. a copiilor)? Din ce familii provin? 
Care sunt rutele pe care ajung în 
sistem? Care sunt cauzele separării de 
familie? Ce fel de sprijin (nu) au 
primit în comunitate înainte de a intra 
în sistem? Cum se face tranziția de la 
familie la sistemul de protecție? Cum 
sunt plasați în diferite tipuri de 
servicii? Cum se întocmesc planurile 
individualizate de intervenție? Care 
sunt modalitățile de ieșire din sistem? 
Care sunt șansele lor de reintegrare în 
familie? 
 

Raportul „România: Copiii din 
sistemul de protecție a copilului“ 
reprezintă un excelent material de 
studiu și de inspirație pentru specialiștii 
din sistem – manageri de caz, psihologi, 
șefi de centre/complexe, asistenți 
sociali, educatori, părinți sociali, 
asistenți maternali profesioniști, juriști, 
specialiști în relații publice etc – și îl 
recomand sincer tuturor celor enumerați 
mai înainte. (Un text de Lidia Mailat) 

 
Raportul poate fi citit online sau 

descărcat la adresa 
http://www.unicef.ro/publicatii/copiii-
din-sistemul-de-protectie-a-copilului/.  
 

 

România: Copiii din sistemul de protecție 
a copilului 

Raport publicat în 2016 de UNICEF România, realizat în perioada 2014-2016 la 
solicitarea ANPDCA 
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În educaţia copiilor, capitolul 
crize de nervi, de personalitate sau de 
tantrum, cum le spun specialiştii care 
preferă termenul englezesc, este foarte 
sensibil. Părinţii se frustrează din cauza 
comportamentului copiilor, copiii, la 
rândul lor, se frustrează că nu sunt 
înţeleşi, iar lucrurile se complică.  

Există oare o portiţă de scăpare? 
Răspunsul este favorabil. Da, se poate, 
atât timp când părinţii acordă mai multă 
atenţie copiilor, se concentrează pe 
cauze şi nu pe efecte.  

Iată aşadar ce trebuie să ştii 
pentru a putea calma crizele de tantrum 
ale copiilor şi pentru a bifa o nouă 
problemă rezolvată la capitolul educaţie 
copii. 

 
Ce provoacă crizele 

 
Pentru a putea reacţiona la un 

comportament al copiilor, trebuie 
înţelegi de ce s-a produs.  

Copiii au o manieră de a privi 
lucrurile foarte negativ. Ei se gândesc la 
cât este de nedrept să li se întâmple una 
sau alta (să-şi piardă jucăriile, să nu 
rămână acasă şi să se ducă la 
grădiniţă/şcoală sau că nu primesc 
atâta atenţie pe cât şi-ar dori din partea 

părinţilor). Şi atunci, în mintea lor, se 
creează dorinţa de a fi în control.  

Până la vârsta preadolescenţei, 
nimic nu este premeditat. Nici măcar nu 
conştientizează ce fac şi ce impact va 
avea asupra celorlalţi comportamentul 
lor. Însă, dacă ai cedat într-o situaţie, 
copiii vor şti exact ce să facă data 
viitoare pentru a obţine acelaşi efect. 

 
Cum să calmezi preşcolarii, şcolarii şi 

adolescenţii 
 

Uneori, oricât de greu ar părea, 
cea mai bună modalitate este să faci un 
pas înapoi şi să-l laşi să se manifeste, 
mai ales dacă prin ceea ce fac nu-şi pun 
siguranţa lor sau a altora în pericol. Însă 
există şi nişte trucuri foarte eficiente. 

Copii sub 5 ani: Cea mai bună 
modalitate de a calma un copil mic este 
să-i distragi atenţia şi, în acelaşi timp, 
să-i arăţi că-i înţelegi nemulţumirea. Îi 
poţi spune “Văd că eşti foarte supărat 
şi aş vrea să te ajut să te calmezi. Ce-ai 
zice să-mi faci un desen ca să-mi arăţi 
cât eşti de supărat?”. În locul de-
senului, poţi alege orice activitate care-
i place şi care îi va canaliza energia într-
o direcţie pozitivă. 

La această vârstă, să pleci „de la 
locul faptei“ poate fi pentru unii copii şi 
mai frustrant. Şi, în loc să-i calmeze îi 
neliniştete. Însă poţi rămâne în câmpul 
lor vizual şi să îţi îndrepţi atenţia către 
altceva până când se calmează.  

Copiii au nevoie de un model, 
iar dacă tu, ca adult, te isterizezi, te va 
copia imediat. Arată-i că, deşi eşti 
nervos, reuşeşti să te calmezi foarte 
repede, fără să faci crize. Poţi să faci 
câteva exerciţii de respiraţie, să citeşti o 
carte, o revistă, să faci curat.  

E, într-adevăr, dificil să-ţi 
păstrezi controlul, dar merită efortul de 
a-ţi învăţa copiii cum să reacţioneze 

Cum să calmezi crizele de nervi ale copiilor 
în funcţie de vârstă 
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constructiv la nervi. În plus, în acest fel 
îi arăţi copilului că nu ţi-e frică de el sau 
de furia lui. Nu-i lăsa impresia că aceste 
crize de nervi au efect asupra ta, pentru 
că ele se vor îndesi şi agrava. 

Copii de şcoală:  Cu copiii de 
această vârstă se poate discuta. Chiar 
înainte de a se manifesta vreo criză de 
furie. Le poţi spune că este OK să fii 
supărat, însă că furia se poate canaliza 
înspre ceva pozitiv, şi nu spre ţipete, 
urlete, aruncarea obiectelor sau insul-
tarea celor din jur.  

Puteţi chiar să faceţi un joc în 
care să exersaţi stăpânirea furiei. Unii 
copii vor prefera să meargă în camera 
lor, să asculte muzică, alţii să lovească 
o pernă, alţii să iasă afară şi să facă 
mişcare.  

Iar data viitoare când îţi vezi 
copiii furioşi le poţi reaminti cum pot 
gestiona. Şi apoi pleci şi îi laşi să se 
manifeste. Iar când se calmează, dis-
cutaţi ce i-a supărat şi ce soluţii pot 
exista.  

Învaţă-i să se concentreze întot-
deauna pe rezolvarea problemei şi nu pe 
problemă în sine. 

Adolescenţi şi tineri: Aici, 
lucrurile sunt asemănătoare cu cele 
explicate mai sus, numai că intervin şi alte 
modalităţi de calmare. Exerciţii fizice, 
plimbări, vizite la prieteni, scrierea într-un 
jurnal. Pot interveni recompensele şi 
consecinţele dacă furia este manifestată 
într-o manieră negativă. 

Fiind vorba de copii mari, atunci 
când are loc o criză de furie, poţi pleca de-
acasă, pentru a te linişti. Iar dacă, atunci 
când te întorci, găseşti ceva distrus la nervi, 
e clar că trebuie să suporte consecinţele 
faptelor lor.  

 
Tehnici de calmare 

 
Nu încerca să controlezi copiii 

când sunt furioşi. Nu te concentra să îi 
trimiţi în camera lor, să-i faci să 
înceteze cu ţipatul sau cu aruncatul 
diverselor obiecte.  

Concentrează-te să fii tu însuţi 
calm. În general, când încerci să 
calmezi pe cineva (copil sau adult), vei 

obţine contrariul. Străduieşte-te să fii un 
exemplu pozitiv şi abţine-te de la a 
demonstra că eşti mai puternic. 

Este bine să-i faci să înţeleagă 
că este OK să fie supăraţi, însă discuţiile 
trebuie să aibă loc când toată lumea este 
calmă. Cu adulţii este mai uşor să 
vorbeşti, să rezonezi cu ei, să-i faci să-
ţi povestească de ce sunt supăraţi, 
atunci când sunt furioşi, însă la copii 
aceste discuţii nu au efect în timpul 
crizei. 

Respectă perspectiva copiilor. 
Nu folosi un ton “de judecător” atunci 
când vorbeşti cu copiii tăi. Nu le 
minimiza sentimentele, chiar dacă sunt 
supăraţi că nu e curată cămaşa lor 
preferată. Fraze de genul “Nu e aşa de 
important” sau “Ăsta nu este motiv de 
supărare” fac mai mult rău. Pentru 
copiii acele lucruri SUNT importante şi 
este dreptul lor să fie supăraţi, iar tu 
trebuie să-i înţelegi.  

Pune-te în pielea lor: dacă ai fi 
supărat pe ceva, iar soţul, colegii de 
serviciu sau vreun prieten ţi-ar spune 
“Mare brânză, asta nu e motiv de 
supărare!”, cum te-ai simţi? 

Urmăreşte-ţi atent copiii şi vezi 
la ce reacţionează. Dacă unii se calmea-
ză la acţiuni non-verbale, alţii se irită şi 
mai mult. La fel cum “pauza de li-
niştire” poate fi eficace pentru unii 
copii, iar pentru alţii un dezastru. Chiar 
şi cuvintele pot fi cheia succesului în 
calmarea unor copii şi calea spre 
dezastru cu alţii copii.  Nu te frustra 
daca tacticile dau greş şi încearcă din 
nou. Cu calm şi răbdare. (Material 
preluat de pe sfatulparintilor.ro) 
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Majoritatea copiilor au o 
repulsie mare față de învățat, care crește 
odată cu vârsta, în special când vine 
vorba de teme.  

Cauzele pot fi multiple: 
copilului nu îi place să i se spună ce să 
facă, are probleme cu autoritatea, nu îl 
atrage informația, nu îl atrage modul în 
care este prezentată informația, simte 
presiunea lui „a trebui“, nu înțelege de 
ce trebuie să își petreacă timpul altfel 
decât jucându-se, are așteptări prea mari 
de la el sau simte că ceilalți au așteptari 
din partea lui, nu vede rostul 
învățatului, se simte incapabil să 
asimileze informația, etc. 

Este adevărat că nu toată 
informația prezentată este interesantă 
sau necesară pentru copii, aceasta poate 
fi plictisitoare sau chiar depășită, iar 
sistemul de evaluare creează o 
adevarată presiune asupra copiilor.  

Dar aici intervine talentul peda-
gogului și, totodată, al intermediarului, 
adică al 
referentului/educatorului/părin-telui 
social. Secretul stă în modul în care 
prezentăm informația și în a-i da 
libertate copilului să își exploreze 
interesele și pasiunile, fără să se simtă 
comparat cu alții sau presat de un sistem 
de notare. 

Iată ce poți face, în calitate de 
părinte/ referent/educator/părinte so-
cial, pentru a-l motiva pe copil să 
învețe: 

 
1. Combină distracția cu 

învățatul 
 
Se știe că jocul este metoda cea 

mai potrivită de învățare pentru copii. 
încearcă să îi prezinți copilului 
concepte noi cu ajutorul unor jocuri 
speciale sau creează-le chiar tu. Nu 

trebuie decât să îți folosești imaginația 
pentru a face din învățat o joacă.  

 

 
De exemplu, pune-i întrebări 

despre un subiect și stabilește niște 
reguli ale jocului. Poți încerca 
recompensarea prin diferite mijloace în 
funcție de vârsta copilului, dar cu 
măsură.  

O altă idee ar fi ca, în timp ce 
învață despre un subiect, să îi oferi 
ocazia să își dezvolte imaginația și 
creativitatea pentru a concepe un mic 
proiect: de exemplu, la fiecare răspuns 
corect va mai trage o liniuță sau va mai 
colora o bucățică dintr-un desen-
surpriză. Astfel îi stârnești curiozitatea 
și îi menții interesul în procesul de 
învățare. 

 
2. Ajută-l să descopere metoda 

cea mai potrivită de învățare 
 
Fiecare copil are stilul propriu 

de învățare, iar pentru a putea să și-l 
descopere este bine să îi oferi ocazia să 
încerce mai multe variante. 

Există 7 stiluri fundamentale: 
– vizual/spațial (preferințe pentru 
imagini și vedere în spațiu); 
– auditiv (prin ascultare); 
– verbal/lingvistic (prin cuvinte, atât 
oral, cât și scris); 
– corporal/kinestezic (prin simțul tactil 
și mișcare); 
– logic/matematic (prin raționament, 
logică și sistematizare); 

Copilului nu-i place să învețe? 7 sugestii 
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– social/interpersonal (preferința de a 
învăța împreună cu alții); 
– solitar/intrapersonal (preferința de a 
învăța de unul singur). 

Unii copii au un stil 
predominant, iar alții preferă să 
combine mai multe stiluri. Important 
este ca fiecare copil să aibă acces la 
diferite metode de a învăța și să 
reușească să aleagă stilurile care i se 
potrivesc cel mai bine. 

 
3. Fii tu însuți un exemplu 

 
Este important să arăți interes și 

entuziasm pentru a învăța lucruri noi. 
Încearcă să îi vorbești despre ceva ce ai 
aflat recent și arată-te curios să afli mai 
multe despre acel subiect.  

Dacă va vedea că te interesezi și 
chiar îți place să făci acest lucru, se va 
simți și el atras să învețe lucruri noi și 
va percepe învățatul nu ca pe o povară, 
ci ca pe o plăcere. 

 
4. Vorbește cu el despre ce a 

învățat la școală 
 
Punându-i întrebări despre ce a 

învățat la școală, îl vei determina să își 
reamintească informația și, astfel, o va 
putea asimila și înțelege mai bine. 
Încurajează-l să îi exprime părerile și 
trăirile cu privire la ceva ce a învățat, 
întreabă-l ce nu a înțeles, roagă-l să-ți 
explice un concept nou, iar dacă simte 
că nu a înțeles prea bine sau ar dori să 
afle mai multe, faceți împreună o 
cercetare pe Google sau prin alte 
mijloace. 

 
5. Ajută-l să învețe să se 

organizeze 
 
Managementul timpului este o 

cheie importantă în reușită. Îi poți 
explica, de exemplu, faptul că și tu ai de 
realizat sarcini la serviciu și că 
întotdeauna trebuie să începi cu cele 
prioritare.  

Pe urmă, dacă nu ți-ai organiza 
materialele de lucru pe categorii, ți-ar fi 

foarte greu să te descurci. Cu cât 
reușești să te organizezi mai bine, cu 
atât și munca devine mai ușoară, 
eficientă și rapidă.  

Făcând această comparație cu 
munca ta, copilul va putea percepe mai 
bine importanța studiatului și nu se va 
simți singurul care are de realizat 
sarcini. 

 
6. Încurajează-i pasiunile și 

interesele 
 
Atunci când există pasiune 

pentru ceva, nu se pune problema să 
faci un lucru „pentru că așa trebuie“. 
Descoperă care sunt hobby-urile 
copilului și înscrie-l la activitățile 
extrașcolare care i se potrivesc și îl 
stimulează.  

Fiind motivat să facă acele 
lucruri, va înțelege că numai cu efort și 
perseverență poate obține succes și, cel 
mai important, satisfacție. Iar această 
regulă se aplică și în procesul de 
învățare la școală. 

 
7. Arată entuziasm pentru 

fiecare reușită 
 
Este foarte important să fii 

alături de copilul tău și să îi împărtășești 
emoțiile și trăirile. Mai ales când vine 
vorba de învățat. Eforturile pe care le 
depune trebuie apreciate și cum poți să 
îl răsplătești mai bine decât bucurându-
te împreună cu el, arătându-i entuziasm 
și încurajându-l în munca sa.  

Pentru micile „victorii“ de la 
școală poți folosi și recompense, cum ar 
fi o ieșire în natură, sau alte activități 
educative și stimulatoare pentru 
dezvoltarea sa, care îi fac placere. 

Rolul oricărui părinte/ refe-
rent/educator/părinte social este să fie 
pi-lonul principal în educația copilului, 
indi-ferent sub ce formă se realizează 
aceasta, și să îl încurajeze să își urmeze 
pasiunile, oferindu-i libertate de alegere 
în drumul său.  
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Dacă învățatul e resimțit ca o 
obligație, copilul nu va putea găsi cu 
adevărat sensul acestui proces natural, 
cu care ne întțlnim zi de zi, și îi va fi 
greu să își descopere propriul sens, în 
cele din urmă. De aceea, acordă-i 
libertatea de a alege și insuflă-i 
dragostea pentru cunoaștere. (Un text 
de Ana P.) 

 

 

 

 

 

O recomandare 

Să comunicăm cu... plăcere 
 

Lucrarea de faţă ne ajută să 
relaționăm cu acei copii care au dizabilități. 
Pentru că, înainte de a avea o dizabilitate, un 
copil este mai întâi… un copil! Aceasta 
înseamnă că, la fel ca pentru oricare alt 
copil, şi pentru copilul cu dizabilităţi 
comunicarea cu cei din jur este esenţială. 

Mecanismele comunicării îl apropie 
pe oricare copil de ceilalţi, îl ajută să îşi 
exprime nevoile şi dorinţele, să îşi 
construiască imaginea de sine şi să devină o 
fiinţă socială, pas cu pas… 

Drumul este însă mai greu pentru că 
depinde mult şi de ceilalţi, de felul cum alţii 
îl percep, îl acceptă şi îi înţeleg nevoile! 
Părinţii, alţi copii, membrii familiei şi ai 
comunităţii în care trăieşte copilul au nevoie 
nu numai de dragoste şi înţelegere pentru 
acesta, ci şi de informaţii care să faciliteze 
comunicarea, de multe ori diferită, cu 
aceştia. O lucrare complexă, care vine în 
sprijinul celor care lucrează direct cu copii 
cu dizabilități. (Lidia Mailat) 

 
Lucrarea poate fi citită online sau 
descărcată la adresa 
http://www.unicef.ro/publicatii/sa-
comunicam-cu-placere/. 
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Apariții de interes în Monitorul Oficial 

Monitorul Oficial nr. 0183 din 2017 
Actul nr. 55 din 03 Martie 2017 
Emitent: Agenţia Naţională pentru 
Achiziţii Publice 
 
Ordin privind modificarea Ordinului 
președintelui Agenției Naționale pentru 
Achiziții Publice nr. 264/2016 privind 
stabilirea metodologiei de selecție pentru 
evaluarea ex-ante a documentațiilor de 
atribuire aferente contractelor/acor-
durilor-cadru de achiziție publică care 
intră sub incidența art. 23 alin. (2) din 
anexa la Hotărârea Guvernului nr. 
395/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de 
achiziție publică/acordului-cadru din 
Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 
publice, respectiv contractelor/acordu-
rilor-cadru sectoriale care intră sub 
incidența art. 25 alin. (2) din anexa la 
Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractului sectorial/acordu-
lui-cadru din Legea nr. 99/2016 privind 
achizițiile sectoriale, precum și pentru 
stabilirea modului de interacțiune cu 
autoritățile/entitățile contractante verifi-
cate 
 
Monitorul Oficial nr. 0174 din 2017 
Actul nr. 114 din 08 Martie 2017 
Emitent: Guvernul României 
 
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii 
Guvernului nr. 973/2012 privind apro-
barea procedurii de acordare a sumelor 
din bugetul de stat, prin bugetul Minis-
terului Muncii, Familiei și Protecției So-
ciale, pentru finanțarea unor cheltuieli de 
investiții și reparații capitale pentru 
centrele de zi și rezidențiale 

Ziua Internațională a Copiilor străzii 
– 21 martie (campanie stradală) 

În fiecare an, pe 21 martie, în toată 
lumea se sărbătoreşte  Ziua Internaţională a 
Copiilor Străzii. Această zi a fost stabilită în 
1998, prin rezoluţia Forumului Internaţional 
„Prietenii copiilor străzii”, desfăşurat la 
Varşovia. Instituirea unei astfel de zile a apărut 
ca un demers necesar pentru a readuce, an de 
an, în conştiinţa comunităţii internaţionale, 
responsabilitatea fiecărei naţiuni şi a fiecăruia 
dintre noi de a respecta şi promova drepturile 
fundamentale ale copiilor şi, mai ales, ale 
copiilor străzii.  

O invitaţie la reflecţie, la autocontrol, 
cel puţin al limbajului, făcându-se apel la 
capacitatea de înţelegere umană că dincolo de 
etichete („aurolac”, „boschetar”) se află fiinţe 
cu traume, sentimente, speranţe asemănătoare 
cu ale tuturor oamenilor. Fiinţe care au nevoie 
nu numai de ajutor material, medical, 
psihologic, dar şi de acceptarea şi dragostea 
semenilor lor. 

Ziua Internațională a Sindromului 
Down – 21 martie (eveniment) 

Spectacol realizat de beneficiarii 
Centrului de Zi „Casa Soarelui“ la Restaurantul 
Anturaj din Brașov. Printre invitați se numără 
Corul Unison și Bianca Dubar. 

 

Următorul număr al revistei va apărea la 
începutul lunii aprilie. Cine dorește să participe 
cu materiale la următorul număr, le poate trimite 
pe adresa relatiipublice@dgaspcbv.ro până la 
data de 31 martie 2017. 

EVENIMENTE/ACȚIUNI ÎN LUNA 
MARTIE 2017 


