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Opinii, gânduri, frânturi...Opinii, gânduri, frânturi...Opinii, gânduri, frânturi...   

În discuția pe care am 
purtat-o cu președinta Con-
siliului Tinerilor Instituțio-
nalizați din DGASPC 
Brașov, un lucru mi-a atras 
atenția, și anume discuția 
despre self-respect: „acolo 
unde personalul se implică 
și nu vine doar pentru a 
avea de unde pleca, și noi 
simțim că contăm“ .  

Iar pentru că am vrut să 
dezvolt acest subiect și să 
arăt cât de mult contează să 
știi să asculți, să ajuți și să 
susții un copil/tânăr pe dru-
mul anevoios al creării și 
dezvoltării propriului sistem 
de valori, am început să caut 
informații despre acest 
subiect.  
Și am ajuns, așa, la Maria 

Montessori, unul dintre sin-
gurii trei profesori care au 
reușit să facă revoluție în 
sistemul de educație al se-
colului XX (alături de John 
Dewey și Georg Kers-
chensteiner).  

Maria Montessori, prima 
femeie doctor din Italia, care 
a lucrat pentru copii și de 
dragul copiilor, a creat un 
sistem unic de educație 
pentru dezvoltarea armo-
nioasă a copilului. Pe care l-
a îmbinat, elegant, cu niște 
reguli pentru părinți. Pe care 
le enumăr mai jos, spre 

știința sau cunoștința „pă-
rinților“ copiilor din sistem. 
Poate, astfel, situații ca cele 
de la Complexul de Servicii 
Piatra Craiului vor deveni 
regula, nu excepția, într-un 
sistem care parcă, pe zi ce 
trece, se autodistruge din 
interior tot mai tare. 

1. Copiii învață din ceea 
ce îi înconjoară. 

2. Dacă un copil este cri-
ticat des, el învață să con-
damne. 

3. Dacă un copil este des 
lăudat, el învață să prețu-
iască. 

4. În cazul în care ai o 
atitudine răutăcioasă față de 
un copil, el învață să fie la 
fel. 

5. Dacă ești sincer, co-
pilul va învăța să spună ade-
vărul. 

6. Atunci când copilul 
este luat în derâdere, învață 
să fie timid. 

7. Dacă un copil trăiește 
cu sentimentul de siguranță, 
învață să aibă încredere. 

8. Atunci când un copil 
este umilit, învață să se 
simtă vinovat. 

9. Dacă ești de acord cu 
părerile lui, atunci învață să 
se iubească pe sine însuși. 

10. Atunci când ești in-
dulgent cu el, copilul învață 
să fie răbdător. 

11. Dacă este încurajat, 
învață să aibă încredere în 
forțele proprii. 

12. Dacă copilul trăiește 
într-o atmosferă prietenoasă 
și se simte important, atunci 
va învăța să găsească dra-
gostea în acestă lume. 

13. Nu vorbi urât despre 
copil. Nici în prezența lui, 
nici în absența lui. 

14. Concentrează-te asu-
pra dezvoltării constructive a 
copilului, și atunci nu va 
atrage lucrurile negative. 

15. Ascultă-l și răspunde-
i atunci când apelează la ti-
ne. 

16. Respectă copilul 
atunci când greșește. Mai 
devreme sau mai târziu se va 
corecta. 

17. Fii dispus să ajuți co-
pilul care vrea să descopere 
lumea și fii invizibil pentru 
cel care a descoperit-o. 

18. Ajută copilul să 
evolueze cu grijă, pace și iu-
bire. Așa va știi că el chiar 
contează. 

19. Tratează-ți copilul în 
cel mai frumos mod și oferă-
i ce ai tu mai bun. Relațiile 
cu copiii nu sunt atât de 
complicate. 

20. Vrei un copil bun, fii 
un părinte bun. 

 
 
 

(de Mailat Radu) 

Despre educație și dezvoltarea 
armonioasă a copilului... 



Buletin informativ lunar al DGASPC Brașov, An 1, nr. 8-9, Septembrie - Octombrie 2016 3  

 

InterviuInterviuInterviu   

 Rep: În manifestul pre-
zentat cu ocazia lansării Consi-
liului, unul din subiectele abor-
date îl reprezintă faptul că există 
în randul copiilor din sistem o 
teamă de a vorbi, bazată pe 
faptul că ar risca să se răsfrângă 
asupra lor acest, hai să-i spu-
nem, tupeu. Cât este adevăr și 
cât este exagerare aici? 
 M.C.: Teama de a vorbi 
este valabilă mai mult pentru 
copiii care cresc în centrele mai 
mari. Acolo unde sunt mai puțini 
copii, nu există această teamă. De 
exemplu, de 7 ani de când sunt eu 
în sistem, nu am avut niciodată 
frica aceasta de a vorbi, pentru că 
am stiut chiar ce vorbesc, de ce și 
când. Și, la fel ca și colegele 
mele, am avut încredere în 
persoana cu care am vorbit. Am 
auzit și de situații în care unii 
dintre copii au fost obligați să 
spună că X nu stiu ce le-a făcut, 
dar aceasta se întâmplă în 
centrele mari, unde nu este la fel 
de mare grija personalului față de 

copii, față de beneficiari.  
 Rep: Voi, ca și Consiliu 
al Tinerilor Institu ționalizați, ce 
ați putea face pentru a-i 
determina pe colegii voștri, în 
situații ca cele de mai sus, să 
vorbeasca? 
 M.C.: Nimic. 
 Rep: De ce? 
 M.C.: Pentru că nu avem 
absolut nici o putere. 
 Rep: Și de ce nu aveți 
nici o putere? 
 M.C.: Pentru că, în gene-
ral, nu numai în Direcție, se mer-
ge pe principiul adulții au drep-
tate. Eu aș putea spune ceva, dar 
aceasta nu ar schimba cu nimic 
ceea ce se întâmplă în centrele 
unde există astfel de situații. 
Poate doar să se spună despre 
mine „uite-o și pe aia, a venit să 
ne dea nouă lecții“ .  
 Rep: Asta ai spus-o din 
propria experiență, sau… 
 M.C.: Da, pentru că sunt 
și președinte la liceu, unde învăț, 
și mi s-a spus și chestia asta. Însă 

o spun și pentru că am auzit de la 
alți prieteni.  
 
„Adultul nu m-ar percepe ca un 

ajutor“ 
 
 Rep: Ai încercat, în 
calitatea ta de președinte al Con-
siliului Tinerilor Institu țio-
nalizați de la nivelul DGASPC 
Brașov, să vii să vorbești cu 
conducerea instituției, să sta-
bili ți un plan comun de acțiune? 
Că banuiesc că dacă ați merge 
cu cineva din conducere în cen-
trele în care spui că pot exista 
situații de genul „mi-e frică să 
vorbesc că vor exista reper-
cursiuni asupra mea“, nu vor 
mai putea spune „uite-o și pe 
aia, a venit să ne dea nouă 
lecții“ … 
 M.C.: Nu am încercat 
pentru că stiu care vor fi urmările 
și nu aș vrea să le fac rău 
copiilor. Adică, e destul cât 
sufera ei acolo, nu vreau să fiu și 
eu o piatră în plus peste.  
 Rep: De ce? 
 M.C.: Pentru că adultul 
nu m-ar percepe ca un ajutor. 

„În general, nu numai în Direcție, se merge  

pe principiul adul ții au dreptate“  

Pe 28 iunie, în prezența reprezentanților Ministerului 
Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, ai 
Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și 
Adopție și ai unui număr de 20 de DGASPC-uri din țară, printre 
care și DGASPC Brașov, a fost lansat Consiliul Tinerilor 
Instituționalizați, un organism cu rol consultativ, care oferă copiilor 
instituționalizați posibilitatea de a se implica activ în problemele pe 
care le întâmpină sistemul de protecție a copilului.  

La nivelul DGASPC Brasov, astfel de structuri funcționează 
încă de acum doi ani, președintele Consiliului fiind o tânără 
instituționalizată la CTF Brebenel, Marimar Cătană. Cu care am 
purtat o discuție sinceră despre trecut, prezent și viitor, despre 
implicare și neimplicare, despre idei și proiecte, despre dezamăgiri și 
neîncredere. În sistem și în oameni. 



Buletin informativ lunar al DGASPC Brașov, An 1, nr. 8-9, Septembrie - Octombrie 2016 4  

 

InterviuInterviuInterviu   
Dacă vorbim strict despre ce se 
întâmplă în Direcție, aș avea 
curajul să vin să vorbesc. Numai 
că după ce vorbesc în Direcție, ar 
trebui să mergem să vedem și ce 
se întâmplă în centre, ca să fiu 
sigură că nu vorbesc degeaba. 
Dar acest lucru nu ar fi benefic 
pentru nimeni. E ca la știrile de la 
televizor, când vine cineva să 
facă un material despre un copil. 
Acelui copil îi va merge bine o 
perioadă de timp, cât să se uite de 
la ce s-a plecat, apoi se va reveni 
la situația dinainte. Iar în final, ce 
se întâmplă? Îi îngreunez situația 
copilului, o îngreunez și pe a 
mea, și nu se rezolvă absolut 
nimic. 
 Rep: Ok. Îți respect 
punctul de vedere vizavi de acest 
subiect, dar dă-mi voie să nu îl 
împărtășesc. E posibil ca eu să 
fiu cel care greșește, să am o 
părere prea idealistă despre ce se 
poate realiza la nivel de 
instituție… 
 M.C.: Nu mă deranjează 
faptul că aveți un alt punct de 
vedere. Nu vreau să mă înțelegeți 
greșit, dar eu, trăind într-un 
centru de plasament… Bine, e 
căsuță, e tip familial, e cu totul și 
cu totul altceva decât un centru 
mare… Dar am trăit și în centru, 
și a fost groaznic.  
 Rep: În ce centru? 
 M.C.: La Codlea, pentru o 
perioadă foarte scurtă de timp, 
când la noi se renova. Dar în 
perioada în care am fost acolo am 
spus că nu o să mai supra-
viețuiesc. Și asta pentru că erau 
foarte mulți copii, diferențele de 
vârstă sunt foarte mari, sunt 
uriașe. Cei mari au tendința de a 
acapara tot, de a crede că tot ce 
au în jur li se cuvine. Iar 
doamnelor, sinceră să fiu, unora 
dintre ele le este frică de cei mari. 
Și aici mă refer în special la 

băieți. Și nu pot lua atitudine, 
pentru că te trezești, Doamne 
ferește, că pleci din tură la șapte 
jumătate seara și ți-a dat cineva 
în cap.  
 Rep: Ok. Dar ce crezi 
totuși că ați putea face voi, ca și 
Consiliu, că să le fie un pic mai 
bine celor din centrele mari? 
Există ceva ce ați putea face 
voi?  
 M.C.: Da, cred că punc-
tual am putea merge să discutăm 
strict cu persoanele în cauză, și să 
formăm o legătură, adică ceea ce 
am vorbit să rămână vorbit. Și 
asta pentru că unora chiar le este 
frică să vorbească. Dar, mai mult 
de atât, nu cred că am putea face. 
 
„ Dacă reușim măcar pe unul să 

îl facem să înțeleagă, e un 
câștig, un început“ 

 
 Rep: Acest lucru l-am 
înțeles, iar pe acest subiect nu 
prea mai e ce să vorbim. Dar v-
ați gândit la vreun proiect, ceva, 
prin care, de exemplu, să 
mergeți în fiecare centru și să 
încercați să vedeti, printre copiii 
care sunt acolo, care nu merg la 
școală, de ce nu merg la școală, 
și să le aratăți pe voi avantajele 
școlii? Că sunteți mult mai mulți 
cei care mergeți la școală și 
învățați, și știți ce vreți să faceți 
când va veni momentul să 
părăsiți sistemul. Pentru că, mă 
gândesc eu, prin exemplul 
vostru, mai degrabă decât prin 
pedepse sau constrângeri ale 
educatorilor, o parte dintre ei ar 
înțelege de ce e mai bine să 
meargă la școală. Evident, nu 
toți trebuie să meargă la liceu, 
sau la facultate, pentru că nu 
toți suntem de liceu sau de 
facultate. Dar ar putea să-și 
găsească acele aptitudini care să 
le permită să se îndrepte spre 

ceva ce ar face cu plăcere. Nu 
știu, bucătărie, croitorie, 
mecanică, zidărie, agricultură, 
etc? O școală profesională, care 
să le asigure, la părăsirea 
sistemului, un loc de muncă și, 
implicit, o șansă de viitor. 
 M.C.: Da, este un lucru 
pe care l-am putea face, este un 
proiect cu siguranță benefic 
pentru copii. Nu știu însă dacă 
vom fi ascultați, pentru că aici 
contează foarte mult și mediul în 
care au trait și trăiesc. Dacă ai 
fost lăsat deoparte pentru că… nu 
știu, cum e și tema cu școala, ești 
prost și nu ai ce să cauți aici 
pentru că ai rămas corijent la X 
sau nu știu ce altă materie, iar 
ceea ce primește de la educatori 
este „te duci în camera ta și 
înveți“,  pot să garantez că acel 
copil nu se va duce să învețe. Mai 
bine stă și se uită pe pereți, 
desenează norișori, face orice 
numai nu învață. În mod normal, 
în astfel de situații, persoana 
respectivă ar trebui să meargă cu 
el să facă, să vadă ce nu a înțeles, 
de ce nu a înțeles. Însă nu peste 
tot acest lucru funcționează așa 
cum ar trebui. Iar într-o astfel de 
situație, nu știu cât de mult am 
conta noi.  
 Rep: Bine, dar ați putea 
încerca? 
 M.C.: Da, cu siguranță. 
 Rep: Nu de alta, dar mă 
gândesc că dacă unii dintre ei 
oricum sunt „abandonați“ de 
personalul care îi are în grijă, ar 
merita un sprijin măcar din 
partea celor ca ei. Că, mai 
departe, înțeleg avantajele 
educației și iau sau nu decizia de 
a învăța, îi privește. Și nu vor 
mai avea nici un motiv să se 
plângă… 
 M.C.: Corect, mai ales că 
ei au o chestie, adică nu ascultă 
ce zic adulții, dar ascultă ce zic 
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cei de vârsta lor. Spun asta pentru 
că și eu am simțit-o pe pielea 
mea. 
 Rep: Nu sunt atât de 
visător încât să cred că dintr-un 
centru de 20 de copii, din care 
15 nu prea pun baza pe carte, 
dacă te duci să le spui ce ar 
câștiga dacă se duc la școală, de 
a doua zi toți încep să învețe și 
se duc la școală … 
 M.C.: Da, e adevărat. Dar 
dacă reușim măcar pe unul să îl 
facem să înțeleagă, e un câștig, 
un început. 
 Rep: Revin. V-ați gândit 
la acest gen de proiecte? 
 M.C.: Sincer, nu. Nu, 
pentru că având experiența 
căsuței unde stau eu, nu m-am 
gândit niciodată că ar fi copii în 
alte centre care nu merg la școală. 
Cunosc persoane care nu vor să 
meargă la școală, și totuși merg, 
pentru că trebuie. Iar, la urma 
urmei, școala înseamnă, dincolo 
de carte, și socializare. Te mai 
întâlnești cu colegii tăi, mai o 
șuetă, e altceva, trece timpul 
altfel. Decât să stai toată ziua în 
centru sau să hoinărești pe nu știu 
unde, mai bine mergi la școală. 
Eu, una, nu mi-aș vedea viața 
fără școală. 
 Rep: Crezi că acest 
Consiliu al Tinerilor Instituțio-
nalizați, într-un orizont rezona-
bil de timp, să zicem 3, 4, 5 ani, 
va reuși să aibe cu adevărat un 
cuvânt de spus în ceea ce pri-
vește viata și modul în care sunt 
îngriji ți copiii din centre? 
 M.C.: Din punctul meu de 
vedere, da. Pentru că dacă ar fi o 
implicare reală din partea tuturor 
– și copii și cei din Direcție - , 
dacă am avea ajutorul celor din 
Direcție, ar fi mai ușor și chiar 
am putea spune ce gândim. I-am 
putea ajuta pe cei din jurul 
nostru, iar apoi aceștia ne-ar 

putea ajuta să ne gândim și ne 
continuăm proiectele, ideile.  
 Rep: Dar ca să primiți 
acest sprijin din partea Direc-
ției… 
 M.C.: Ar trebui să îl cerem. 
 Rep: Crezi că sunteți 
dispuși, la momentul ăsta, să 
faceți pasul ăsta? Ați crescut 
destul, ca și Consiliu, în cei doi 
ani de când v-ați înfiin țat, ca să 
faceți asta? Și să vă asumați și 
un risc, firesc… 
 M.C.: Da, pentru că nu ar 
fi singurul risc pe care, eu cel 
puțin, mi l-aș asuma. Și ar fi și 
ceva nou pentru mine. Iar ideea 
de a reuși m-ar bucura tare mult. 
 
„ Îmi v ăd viitorul frumos, foarte 

frumos“ 
 
 Rep: Cum îți vezi tu 
viitorul? 
 M.C.: Frumos.  
 Rep: De ce? Pentru că ești 
un copil din sistem, iar când întrebi 
un copil din sistem, niciunul, sau 
mă rog, foarte puțini își văd viitorul 
frumos. 
 M.C.: Îmi văd viitorul 
frumos, foarte frumos. Pentru că îmi 
place să cunosc, îmi place să fac 
lucruri noi. Și pentru mine, fiecare 
obstacol e încă o bifă pe lista mea. 
Vreau să devin ceea ce mulți nu au 
putut, și să le demonstrez că se 
poate. Și nu o spun pentru că, în 
cazul meu, e destul de ok cu școala, 
se poate și mai bine, dar știu că pot 
și că voi fi un exemplu pentru cei 
care mă urmează și, în primul rând, 
pentru cei care stau cu mine în casă.  
 Rep: Deci, să înțeleg că 
locuind într-o căsuță, unde e cam 
ca într-o familie, simți nevoia să îi 
faci pe cei de acolo să se simtă 
puțin mândri de tine… să se 
mândrească cu tine… 
 M.C.: Da, pentru că până 
acum, și sper că și pe viitor va fi 
la fel, asta au făcut. Și, așa cum 
am mai spus, vreau să dau și un 

exemplu celorlalți. Și să știți că 
merge. 
 Rep: Cu alte cuvinte, 
acolo unde personalul știe cum 
să relaționeze cu copiii, știe cum 
să motiveze, acolo și copilul se 
simte altfel și dă altceva. 
 M.C.: Da, acolo unde 
personalul se implică și nu vine 
doar pentru a avea de unde pleca, 
și noi simțim că contăm. Cunosc 
persoane care spun „gata, ajunge 
cu împinsul de la spate“. Dar 
dacă nu te împinge nimeni de la 
spate, nu poți singur. Cel puțin 
când ai vârsta destul de fragedă, 
când ai între 14 și 18 ani, 
contează foarte mult să existe 
cineva care să îți spună aia e bine 
și aia e rău, și mai ales de ce sunt 
așa. 
 Rep: Cam care crezi tu, 
fiind de ceva vreme în sistem, că 
este vârsta potrivită pentru a începe 
modelarea unui copil. 
 M.C.: Dacă îl înveți de 
mic, de pe la 5-6 ani, când începe 
să conștientizeze și să înțeleagă 
lucrurile, ce este bine și rău, 
atunci e ok. Însă dacă îl lași în 
pace până pe la 10-11 ani, când îl 
bate pe unul măr, iar atunci tu îl 
întrebi de ce a făcut asta, că nu e 
bine, și îl pedepsești trimi țându-l 
în camera lui, a doua oară va face 
la fel. 
 Rep: Ce vrei să faci tu pe 
mai departe? 
 M.C.: Psihologia. Și apoi să 
mă întorc tot aici, să lucrez în 
sistem. 
 Rep: Crezi că perioada 
petrecută în centru va reprezenta 
un avantaj pentru viitoarea ta 
cariera? 
 M.C.: Da, pentru că știu 
prin ce trec o parte dintre copiii. Mie 
nu ar putea să îmi spună că nu au 
pățit nimic, că nu i-a batut nimeni, 
când eu știu contrariul, pentru că am 
trecut prin asta și știu. 

(Interviu de Radu Mailat) 

InterviuInterviuInterviu   
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În 2017, Direcția Generală de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Brașov împlinește 20 de ani de la 
înființare, iar pentru a celebra acest lucru, printre altele, 
va fi realizat și un calendar personalizat, unde imaginile 
aferente fiecărei luni vor fi reprezentate de desene ale 
copiilor din județ. Tema desenelor o reprezintă 
„Drepturile copilului văzute prin ochi de copil“, pentru 
fiecare lună fiind stabilită o temă anume, iar desenele 
câștigătoare vor fi selectate de publicul larg, în urma 
unui concurs public, la care vor participa copiii din cen-
trele noastre de plasament, precum și elevi de la majori-
tatea unităților școlare din județ (aproximativ 60 de 
școli).  

Pentru ca șansele fiecărui centru sau unitate 
școlară de a avea un desen în calendarul festiv să fie mai 
mari, participanții la acest concurs au fost împărțiți în 
trei grupe, câte una pentru fiecare etapă a concursului.  

Prima etapă s-a derulat între 17 februarie și 26 
aprilie, pentru desenele pentru lunile ianuarie, februarie, 
martie și aprilie 2017, având următoarele teme: dreptul 
la identitate (ianuarie), dreptul la educație (februarie), 
dreptul la sănătate (martie) și dreptul la viață (aprilie).  

Cea de a doua etapă, la care au fost invitate să 
participe școlile gimnaziale nr. 13, 25, 27, 30 și 31 din 
Brașov, 1, 2 și 3 din Zărnești, 2 și 3 din Râșnov, școlile 
gimnaziale din Poiana Mărului, Prejmer, și Lunca Câlni-
cului, precum și Colegiul Național „A. Șaguna“ Brașov, 
Colegiul „N. Titulescu“ Brașov, și liceele din Predeal, 
Prejmer, Râșnov, Bran, Feldioara și Zărnești, s-a 
desfășurat între 09.05.2016 – 30.08.2016.  

Câștigătorii celei de a doua etape au fost elevii 
școlii din Prejmer: Apafi Cezara (mai), Ritter Sanda 
(iunie), Furtună Sebastian (iulie) și Szente Denisa 
(august). 

Ultima etapă a concursului se desfășoară între 
30.09.2016 și 29.11.2016, când vor fi desem-nate 
desenele pentru lunile septembrie, octombrie, noiembrie 
și decembrie 2017, având următoarele teme: dreptul la 
libertatea de exprimare (septembrie), dreptul de a fi 
protejat de orice formă de abuz, violență sau neglijență 
(octombrie), dreptul la familie (noiembrie) și dreptul la 
educaţie (decembrie) 

PR 2016PR 2016PR 2016   

S-au stabilit câștigătorii etapei a doua a 
„Calendarului DGASPC Brașov 2017“ 

 

� aceștia sunt Apafi Cezara, Ritter Sanda, Furtună Sebastian, Szente Denisa, toți de la 
Școala Gimnazială Prejmer 
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ActualitateActualitateActualitate   

Ministrul Muncii, Familiei, Protecției Sociale 
și Persoanelor Vârstnice, Dragoș Pîslaru, și 
federațiile sindicale care au în componență sindicate 
din asistența socială s-au întâlnit luni, 19 septembrie 
2016, pentru prima oară, în cadrul Comisiei de 
dialog social privind sistemul național de asistență 
socială, creată cu scopul de a analiza managementul 
resursei umane din domeniul asistenței sociale, dar 
și de a crea un set de recomandări care să contribuie 
la creșterea calității acestor serviciilor oferite, pentru 
a veni în mod real în sprijinul persoanelor 
vulnerabile.  

Necesitatea ajustării Legii 292/2011 privind 
asistența socială, direcționarea resurselor financiare 
pentru dezvoltarea de servicii, pregătirea resursei 
umane, statutul asistentului maternal profesionist, 
dar și salarizarea din sistemul de asistență socială au 
fost principalele teme discutate în prima Comisie de 
dialog social. 

Ministrul Muncii, Dragoș Pîslaru, a arătat că 
rolul asistenților sociali pare inutil atâta vreme cât se 
va crede că prin virarea unor sume de bani se 

rezolvă problema persoanelor care sunt vulnerabile 
sau care sunt la marginea societății. Ministrul a făcut 
un apel către sindicatele din asistență socială, de a 
lucra împreună pentru a face o analiză profundă a 
sistemului și a nevoilor sale, dar și pentru a pregăti 
un plan de măsuri, care să fie asumat și agreat de 
toate părțile implicate. „A ș vrea să ridicăm agenda 
referitoare la importanța asistenței sociale și a 
serviciilor de asistență socială la nivel național. 
Cred că avem cu toții o gândire comună și sper că 
serviciile sociale sunt viitorul sistemului de 
protecție, nu beneficiile. Al doilea lucru este că 
serviciile nu sunt generatoare de costuri, ci sunt 
generatoare de beneficii pentru societate și atunci 
discutăm de deblocarea cheltuielilor care țin de 
salarizarea din sistem (…) Ca să dezvoltăm 
serviciile, noi avem o problemă și de cantitate, 
pentru că nu sunt suficiente, dar și de calitate, din 
rațiuni de subfinanțare, dar uneori și din ignoranță 
sau indolență. Cred că e important să recunoaștem 
împreună o agendă și să încercăm să o promovăm 
(…) Discutăm aici de o abordare de la nivelul 
primăriei până la nivel județean și central, fiecare 
cu responsabilitățile lor, dar care nu sunt aliniate 
în acest moment din perspectiva înțelegerii 
conceptului de asistență socială” , a declarat Dragoș 
Pîslaru. 

Necesitatea ajustării Legii asistenței sociale și centrarea 
resurselor pe servicii, nu pe beneficii, au fost subiectele discutate 
în prima întâlnire a Comisiei de Dialog Social privind sistemul 

național de asistență socială 

Comisia de dialog social privind sistemul 
national de asistenta sociala, infiintata prin 

ordin de ministru  
 
Ministrul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și 

Persoanelor Vârstnice, Dragoș Pîslaru, a aprobat înființarea 
Comisiei de dialog social privind sistemul național de 
asistență socială, prin Ordinul nr. 1449 din 25 august 2016. 

Necesitatea asigurării unor servicii de asistență 
socială de calitate, prin creșterea vizibilității problemelor în 
domeniu, și cunoașterea nevoilor personalului care asigură 
serviciile sociale sunt câteva dintre argumentele care au 
condus la înființarea acestei comisii. 

Conform actului normativ, membrii comisiei vor 
avea sarcina de a analiza managementul resursei umane din 
domeniul asistenței sociale, dar și de a crea un set de 
recomandări care să contribuie la creșterea calității acestor 
servicii, în așa fel încât să vină în mod real în sprijinul 
persoanelor vulnerabile. 

Pentru îndeplinirea obiectivelor propuse, din 
comisie vor face parte reprezentanți ai Ministerului Muncii, 
Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, 
federațiilor sindicale și ai societății civile. 
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Reprezentanții sindicatelor din asistență 
socială au apreciat interesul Ministerului Muncii, 
Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice 
pentru problemele asistenței sociale, subliniind că pe 
agenda publică se regăsesc frecvent problemele din 
sănătate sau din educație, dar nu și cele din asistență 
socială, asta în contextul în care prin DGASPC-uri 
se consumă sume importante de bani și, deși pentru 
cheltuielile materiale se găsesc mereu resurse, 
acestea nu sunt niciodată disponibile când e vorba de 
salarizarea oamenilor. Astfel, s-a avansat ideea 
elaborării unui plan social, care să includă imaginea 
reală a sistemului, dar și măsuri concrete pentru 
remedierea problemelor. 

Pe de altă parte, reprezentanții federațiilor 
sindicale au atras atenția că există diferențe foarte 
mari de la județ la județ în ceea ce privește 
salarizarea, situație la care s-a ajuns din cauza 
faptului că legea este interpretată diferit, și au 
propus ca noua Comisie de dialog social privind 
sistemul național de asistență socială să fie, din 
punct de vedere al salarizării, o „antecameră pentru 
discuțiile pe Legea salarizării” . 

Sindicatele au mai precizat că una dintre 
așteptările lor este găsirea de soluții pentru stoparea 
“pomenilor”, arătând că este nedrept ca unii să 
primească 350 de lei fără să facă nimic, în timp ce 
alții muncesc pentru un salariu de doar 800 de lei, 
dar și că este necesară o uniformizare a 
reglementărilor pe asistență socială. 

În urma discuției, s-a stabilit ca 
reprezentanții tuturor federațiilor sindicale care au în 
componență sindicate din asistența socială să trimită, 

până în 26 septembrie, propuneri de modificare a 
Legii 292/2011 privind asistența socială, dar și a 
reglementărilor referitoare la asistentul maternal 
profesionist. 

ActualitateActualitateActualitate   

Ministrul Muncii, 
Familiei, Protecției Sociale și 
Persoanelor Vârstnice, Dragoș 
Pîslaru  și ministrul Sănătății, 
Vlad Voiculescu, reafirmă faptul 
că sunt în continuare deschiși 
dialogului cu reprezentații 
Federației SANITAS în vederea 
găsirii unor soluții pentru 
problemele semnalate de 
sindicate, și că își vor respecta 
promisiunile asumate în dialogul 
cu Federația SANITAS. 

Cei doi miniștri au 

participat la Consiliul Național 
al Federației SANITAS, unde au 
dat asigurări că principala 
prioritate este găsirea unor 
soluții de remunerare și pentru 
categoriile profesionale din 
sistemul sanitar care nu au fost 
vizate direct de OUG 20/2016, 
respectiv OUG 43/2016. 

În același timp, cei doi 
miniștri au explicat că rezolvarea 
problemelor din sistemul de 
salarizare nu este posibilă decât 
prin aprobarea unei Legi unitare 

de salarizare, document la care 
Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecției Sociale și Persoanelor 
Vârstnice deja lucrează cu toți 
partenerii sociali. Ministrul 
Muncii și ministrul Sănătății 
mizează în continuare pe 
cooperarea partenerilor de dialog 
social, atât în procesul de 
explorare a posibilelor soluții, 
cât și în asigurarea stabilității 
sistemului sanitar. 

Se caută soluții de remunerare și pentru categoriile profesionale din sistemul 
sanitar care nu au fost vizate direct de OUG 20/2016 
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Bune practici în țarăBune practici în țarăBune practici în țară   

 Centrul de asistenţă şi sprijin pentru readaptarea 
copilului cu probleme psihosociale din cadrul DGASPC 
Harghita a organizat un training de bază AVP 
(Alternative împotriva violenţei) pentru 15 tineri de peste 
15 ani din Centrul de Plasament tip Familial nr. 2. 
Trainingul a avut loc în incinta centrului multifuncţional 
de la Şumuleu-Ciuc şi a fost susţinut de trainerii 
Asociaţiei AVP România, Borsos Annamária şi Simon 
Melinda. 
 Tinerii de la CPF 2 au mai participat la un 
training AVP în noiembrie anul trecut, organizat în 
cadrul campaniei împotriva violenţei, intitulat Alternative 
pentriu gestionarea violenţei. Văzând entuziasmul 
acestora, organizatorii campaniei şi trainerii Asociaţiei 
AVP România au decis că vor continua activitatea cu 
aceștia. Fiind curioşi să aflăm ce efect a avut trainingul 
AVP asupra beneficiarilor, am stat de vorbă cu doi dintre 
aceştia. Zsombori Róbert, de 16 ani, ne-a relalat că 
trainingul a adus schimbări în viața sa, deoarece acolo a 
înțeles că problemele pot fi rezolvate prin dialog, nu este 
nevoie să se ajungă la ceartă, sau chiar mai rău, la bătaie. 
„În ianuarie am fost pentru a doua oară la un training 
AVP. Nu a fost obligatoriu, m-am dus pentru că m-a 
interesat, iar dacă aș mai avea ocazia, m-aș mai duce. 
Acolo am învățat cum să ne rezolvăm divergențele fără 
bătaie și cred că tot ce am auzit acolo ne este folositor în 
viața de zi cu zi. Acasă adesea ne certăm din cauza 
emisiunilor TV cu colegii, fiecare dintre noi are 
programe preferate – acum ne rezolvăm aceste 
probleme mai ușor, așa încât să fie bine pentru toată 
lumea”, ne-a spus Zsombori Róbert. 
 Fábián Melánia, tot de 16 ani, a afirmat că 
traininul a fost extraordinar, însă a fost deranjată de 
zgomotul produs de participanți. „A fost bine la training, 
am învățat că putem rezolva orice problemă fără ceartă. 
Chiar acolo, la training, am utilizat cele învățate recent: 
m-au deranjat colegii care vorbeau tare. Înainte m-aș fi 
răstit la ei, să termine o dată cu vorbăria, însă, sub 
efectul celor învățate acolo, le-am spus pe un ton calm 
să facă lini ște, pentru că asta e interesul fiecăruia 
dintre noi”, ne-a declarat tânăra. Ea a accentuat că acum 
folosește și în viața de zi cu zi cele învățate la trainingul 

AVP. „Într-una dintre zile mi-a dispărut micul dejun la 
școală. Mi-a căzut extrem de rău. Înainte sigur aș fi 
sărit la bătaie și cel care l-a luat, ar fi încasat-o bine. 
Însă acum am spus doar atât: celui care l-a luat... poftă 
bună!”  Tinerii au considerat că cele mai interesante 
momente în cadrul trainigului au fost acele scenete în 
care au prezentat câte o întâmplare reală, o situație 
conflictuală, iar apoi au repetat sceneta, dar cu 
soluționarea conflictelor. 
 Tankó Éva, conducătorul Compartimentului 
violenţa în familie din cadrul direcţiei generale, ne-a 
declarat că deşi pare extrem de simplu să respingem 
comportamentul agresiv, experienţa ne arată că în 
realitate agresivitatea are rădăcini mult mai adânci şi că 
se poate încorpora definitiv în personalitatea omului. 
„Degeaba avem norme care interzic violenţa, dacă nu 
suntem capabili să găsim soluţii non-violente pentru 
probleme. În loc de obiceiurile rele trebuie să dezvoltăm 
altelele noi, atât pentru tineri, cât şi pentru adulţi. 
Sesiunile de instruire AVP includ exerciţii care vizează 
întărirea comportamentului non-violent. La sfârşitul 
treningului, fiecare participant a primit o diplomă”, a 
subliniat specialistul. „Trainingul AVP este orientat spre 
practică, se bazează pe experienţe de viaţă. Prin 
practicile bine structurate, care întăresc comunitatea şi 
stima de sine, comunicarea şi soluţionarea conflictelor, 
participanţii fac cunoştinţă cu bazele comportamentului 
non-violent”, ne-a declarat trainerul Borsos Annamária. 
„Suntem convinşi că trainingurile AVP sunt foarte utile 
tinerilor, deoarece le oferă sprijin în depăşirea 
pornirilor violente şi a agresiunii existente în mediul 
lor, îi ajută să aleagă în mod conştient comportamentul 
non-violent” ne-a spus şeful Centrului de asistenţă şi 
sprijin pentru readaptarea copilului cu probleme 
psihosociale, psihologul Márk Emese. Ea a mai adăugat 
că se doreşte extinderea activităţii şi la alte centre. 
 
 
(Material preluat din Buletinul informativ al DGASPC 
Harghita - „Viata noastra“) 

D.G.A.S.P.C. Harghita 
 

„Alternative împotriva violen ţei“, 
training pentru tinerii  

din centrele de plasament 



Buletin informativ lunar al DGASPC Brașov, An 1, nr. 8-9, Septembrie - Octombrie 2016 10  

 

Colțul specialistuluiColțul specialistuluiColțul specialistului   

Ce facem când copilul lovește?  

 Sau ai dori ca persoana 
importantă să fie alături de tine, 
să te accepte chiar dacă 
dezaprobă comportamentul tău și 
să te ajute cu răbdare și fermitate 
să înveți să gestionezi situațiile 
asemănătoare într-un mod în care 
nu vei răni pe cei din jurul tău? 
Atunci când copilul lovește, este 
semnul unui deficit al abilităților 
sale și arată nevoia copilului de a 
cunoaște strategii de rezolvare a 
problemelor. 
 
 Cum putem schimba 
comportamentul copilului care 
lovește? Iată 5 idei care ne pot fi 
de folos: 
 
 Folosește situațiile în 
care copilul lovește ca expe-
riențe de învățare a com-
portamentelor potrivite.  Ajută-l 
să conștientizeze că există va-
riante alternative, oferind pro-
priul model. Copilul are nevoie 
să cunoască acele comporta-
mente alternative acceptabile care 
să înlocuiască comporta-mentul 
agresiv: poate are nevoie să 
exerseze utilizarea cuvintelor 
pentru a exprima ce îl supără; să 
se relaționeze și să exerseze 
abilitatea de a cere permisiunea 
pentru a folosi obiecte ce nu-i 
aparțin - „dă-mi te rog” - sau 
„Stop”  - pentru a indica faptul că 
vrea să oprească situația ce-l 
deranjează.  

 Oprește copilul, ține-i 
mâinile: „Nu te pot lasă să-i 
rănești pe ceilalți!“   Chiar dacă 
prima noastră reacție este un 
amestec de furie și teamă de a nu 
avea control, aceste cuvinte 
trebuie adresate copilului cu 
fermitate, dar și căldură. Conso-
lează-l pe celălalt copil (cel care 
a fost lovit) și asigură-l că 
micuțului tău îi pare rău pentru 
cum s-a comportat. Dacă ai 
posibilitatea, mergeți într-o altă 
cameră sau retrageți-vă într-un 
loc mai liniștit, astfel copilul se 
poate concentra asupra ta în 
momentul în care încerci să-l 
calmezi sau să-i explici ce e 
greșit în ceea ce a făcut el. 
 
 Atunci când copilul vrea 
ceva ce nu poate avea, dar tu îi 
eşti alături şi îi accepţi tr ăirile, 
reuşeşti să-l ajuţi să facă faţă 
emoţiilor puternice pe care le 
tr ăieşte.  Mesajul transmis este 
următorul: „Sunt aici, lângă 
tine!” . Accesele de furie, plânsul, 
reprezintă modul specific prin 
care copiii sunt capabili să 
dizolve puterea unei supărări, 
astfel încât să poată recâştiga 
abilitatea lor de a vedea că există 
mai multe opţiuni de solutionare. 
Atunci când îi sprijinim şi iubim 
până ce trece „furtuna”, copiii 
dobândesc un puternic sentiment 
de siguranţă. 
 

 Dacă începem să 
strigăm la copil, nu vom reuși 
să schimbăm comportamentul 
agresiv al copilului, ce îl ajută 
este să-l învățăm să-și gestioneze 
emoțiile când acestea devin 
foarte intense și astfel putem 
preveni izbucnirile agresive ale 
copilului. După aplanarea si-
tuației, seara înainte de culcare 
puteți citi niște basme terape-
utice, extrem de utile în educarea 
copilului. 
 
 Bucurați-vă împreună 
de fiecare reușită. Apreciază 
copilul atunci când reușește să 
adopte comportamentele pe care i 
le-ai arătat. Acest lucru este 
dovada faptului că micuțul, ajuns 
într-o situație similară, a reușit să 
adopte un alt tip de exprimare a 
trăirilor.  

(Adriana Ternar,  psiholog si 
psihoterapeut) 

 Imaginează-ți o situație în care ai de a face cu prea multe 
emoții pe care nu le poți exterioriza și pe care nici nu le mai poți 
controla, ai o reacție care apoi pare greșită, dar nu ai avut o altă 
idee mai bună de a te comporta. Ce ai dori să urmeze: acuze, vorbe 
rostite cu ton ridicat, diferite etichete (ex. „ești rău”), amenințarea 
pierderii iubirii persoanelor apropiate? 



Buletin informativ lunar al DGASPC Brașov, An 1, nr. 8-9, Septembrie - Octombrie 2016 11  

 

Noutăți legislativeNoutăți legislativeNoutăți legislative   

La propunerea Ministerului Muncii, 
Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor 
Vârstnice, Guvernul a aprobat în ședință de guvern, 
Memorandumul privind înființarea Comitetului 
Interministerial care va avea un rol consultativ în 
domeniul prevenirii și combaterii violenței în 
familie. 

Scopul acestui demers îl reprezintă crearea 
unei platforme de dialog interinstituțional 
participativ și deschis care să contribuie la 
facilitarea comunicării și îmbunătățirea colaborării 
pentru identificarea celor mai bune soluții în 
domeniul prevenirii și combaterii violenței în 
familie. 

Potrivit memorandumului, Președintele 
Comitetului Interministerial este secretarul de stat al 
Agenției Naționale pentru Egalitate de Șanse între 
Femei și Bărbați (ANESFB), iar secretariatul este 
asigurat de către aceeași instituție. 

Comitetul Interministerial va avea 
următoarele atribuții principale: 

a) va asigura cooperarea dintre instituțiile și 
organizațiile ai căror reprezentanți îl compun, în 
vederea realizării politicii publice naționale și a 
Planului de guvernare în domeniul prevenirii și 
combaterii violenței în familie; 

b) va monitoriza aplicarea legislației 
naționale în domeniul prevenirii și combaterii 
violenței în familie; 

c) va sprijini procesul de implementare și 
monitorizare a Convenției de la Istanbul; 

d) va participa la evaluarea efectelor 
măsurilor privind aplicarea acquis-ului comunitar în 
domeniu;  

e) va sprijini propunerile privind 
îmbunătățirea cadrului normativ în domeniul 
prevenirii și combaterii violenței în familie; 

f) va formula propuneri privind 
îmbunătățirea și consolidarea relațiilor 
interinstituționale dintre autoritățile publice 
implicate în domeniul prevenirii și combaterii 
violenței în familie. 

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției 
Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerul 
Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe, 
Ministerul Educației Naționale și Cercetării 

Științifice, Ministerului Sănătății, Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și 
Ministerul Justiției vor avea câte un reprezentant în 
Comitetul interministerial. 

La lucrările Comitetului vor putea participa, 
la invitația președintelui, reprezentanți ai altor 
autorități sau instituții publice cum ar fi:  Avocatul 
Poporului, Ministerul Public, Institutul Național de 
Medicină Legală „Mina Minovici”, Institutul 
Național de Statistică, Colegiul Național al 
Asistenților Sociali din România, Colegiul 
Psihologilor din România, Autoritatea Națională 
pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopției, 
Autoritatea Națională pentru Persoanele cu 
Dizabilități, Uniunea Națională a Consiliilor 
Județene din România, Asociatia directorilor 
direcțiilor generale de asistență socială și protecția 
copilului și reprezentanți ai societății civile. 

 
Informații suplimentare: 
Prin Legea nr. 30/2016, România a ratificat 

Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și 
combaterea violenței împotriva femeilor și a 
violenței domestice – Convenția de la Istanbul – 
care impune statelor - părți măsuri concrete de 
prevenire și de protecție. 

Convenția de la Istanbul reprezintă cel mai 
complex instrument de cooperare juridică 
internațională în ceea privește prevenirea violenței 
împotriva femeilor, protejarea victimelor, urmărirea 
penală a autorilor și adoptarea unei game largi de 
măsuri pentru a aborda acest fenomen, în toată 
complexitatea sa. 

Prevederile Convenției impun crearea unor 
mecanisme care să garanteze o protecție adecvată 
victimelor, precum și un grad cât mai mare de 
conștientizare a efectelor acestui fenomen. 
Înfiin țarea Comitetului Interministerial pentru 
Prevenirea și Combaterea Violenței în Familie vine 
în scopul asigurării unei coeziuni indispensabile a 
tuturor factorilor responsabili precum și pentru 
fundamentarea și aplicarea măsurilor complexe care 
rezultă din dispozițiile Convenției.  

Memorandumul privind înfiin țarea Comitetului  
Interministerial pentru Prevenirea și Combaterea 

Violenței în Familie, aprobat de Guvern 
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Asociațiile și fundațiile din România care 
înființează și administrează unități de asistență so-
cială vor avea nevoie de mai puține documente 
decât până acum, atunci când solicită subvenții de 
la bugetul de stat sau de la bugetele locale. Guver-
nul a revizuit, totodată, condițiile de eligibilitate și 
criteriile de evaluare a cererilor de subvenții, pentru 
a încuraja dezvoltarea serviciilor sociale și, implicit, 
facilitarea accesului persoanelor aflate în situații de 
dificultate la servicii sociale. 

Normele metodologice de aplicare a Legii 
nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții 
asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate 
juridică, care înființează și administrează unități de 
asistență socială, au fost modificate și completate în 
acest sens de către Guvern. 

Noile reglementări elimină din dosarul de 
solicitare a subvenției mai multe documente, și 
anume, dovada personalității juridice, certificatul de 
acreditare și licența de funcționare, dovada situației 
juridice a sediului, autorizația sanitară de 
funcționare și raportul de activitate pe 12 luni. De 
asemenea, a fost devansată cu o lună data limită de 
depunere a documentației de solicitare a subvenției 
de la bugetul de stat, ultima zi lucrătoare a lunii 
septembrie, în loc de ultima zi lucrătoare a lunii oc-
tombrie, cum era prevăzut de normele metodologice 
în vigoare. Pentru anul 2017, termenul limită pentru 
depunerea documentației necesare rămâne 31 oc-
tombrie 2016. În acest mod, autoritățile abilitate vor 
avea mai mult timp la dispoziție pentru derularea 
procedurilor de evaluare și selecția cererilor de 
finanțare și vor putea analiza un număr mai mare de 
dosare. 

Guvernul a clarificat prin acest act normativ 
și modul în care se stabilește cuantumul mediu lu-
nar al subvenției pe beneficiar pentru situațiile în 
care serviciile sunt acordate complementar iar o 
persoană fizică beneficiază simultan de serviciile 
acordate de mai multe unități de asistență socială. 
Astfel, cuantumul cumulat al subvenției lunare pe 
persoană asistată nu poate depăși 175 lei pentru ser-

viciile acordate în cadrul unui adăpost de noapte sau 
centru de zi, complementar/cumulat cu masa la can-
tina socială sau alte servicii de acordare a hranei. 
Pentru serviciile acordate prin unitatea de îngrijire 
la domiciliu complementar/cumulat cu masa la can-
tina socială, cuantumul cumulat al subvenției lunare 
pe persoană asistată nu poate depăși 120 lei. În ca-
zul subvențiilor acordate din bugetul local, acest 
cuantum și tipurile de servicii sociale subvenționate 
se stabilesc prin hotărâre a consiliului local. Con-
form Legii nr. 34/1998, subvențiile se alocă de la 
bugetul de stat prin bugetul MMFPSPV, dacă 
asociația sau fundația selectată acordă servicii de 
asistență socială pentru persoane din mai multe 
județe, sau de la bugetul local, dacă aceste servicii 
sunt acordate pentru persoanele dintr-un singur 
județ. 

În ceea ce privește condițiile de eligibilitate, 
principalele modificări constau în eliminarea 
obligativității de încadrare în liniile prioritare de 
subvenționare și eliminarea condiției de prestare a 
serviciilor sociale de cel puțin 12 luni. În acest mod, 
asociațiile și fundațiile pot participa la selecție după 
obținerea certificatului de acreditare și a licenței de 
funcționare pentru serviciile sociale. 

Pe de altă parte, noile reglementări încura-
jează furnizorii de servicii sociale să atragă volun-
tari din categoria persoanelor vârstnice, prin 
menționarea în mod expres, în cererea de solicitare 
a subvenției, a contractelor de voluntariat încheiate 
cu persoane vârstnice, ceea ce va asigura o mai 
mare vizibilitate a acestei nișe de voluntariat și val-
orificarea potențialului său. 

Subvenția se acordă în baza convenției pen-
tru servicii de asistență socială încheiată între 
asociația sau fundația selectată și Ministerul Mun-
cii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor 
Vârstnice (MMFPSPV) prin agenția județeană de 
plăți și inspecție socială, respectiv, a Municipiului 
București sau, după caz, între asociația sau fundația 
selectată și consiliul local. 

Asociațiile și fundațiile selecționate, precum 

Guvernul simplifică acordarea de subvenții  
pentru asociațiile și fundațiile române  

care înființează și administrează  
unități de asistență socială 
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și nivelul subvențiilor ce urmează să fie acordate de 
la bugetul de stat sunt aprobate prin ordin al minis-
trului muncii, familiei, protecției sociale și per-
soanelor vârstnice, iar cele de la bugetul local sunt 
aprobate prin hotărâre a consiliului local. Subvenția 
se acordă lunar, începând cu luna ianuarie. Tot lu-
nar se verifică de către agenția județeană de plăți și 
inspecția socială, respectiv, a Municipiului 
București, sau, după caz, de către ordonatorii princi-
pali de credite ai bugetelor locale, dacă acordarea 
serviciilor de asistență socială și utilizarea 
subvenției s-au realizat conform convenției 
încheiate. 

Evaluarea și selecționarea asociațiilor și 
fundațiilor se realizează de către comisia de 
evaluare și selecționare constituită la nivelul 
agenției județene de plăți pe raza căreia își are 
sediul asociația sau fundația, pentru subvențiile 
acordate de la bugetul de stat, sau, după caz, co-

misia constituită la nivelul consiliului local, în cazul 
subvențiilor acordate de la bugetul local. Rezultatul 
selecției, motivat în cazul neacordării subvenției, se 
comunică asociațiilor și fundațiilor solicitante în 
scris, prin poștă, fax sau e-mail, în termen de 3 zile 
de la data primirii ordinului ministrului muncii, fa-
miliei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, 
respectiv, de la data adoptării hotărârii consiliului 
local. 

Lista asociațiilor și fundațiilor care au 
încheiat convenții definitive, unitățile de asistență 
socială și nivelul subvențiilor acordate se publică în 
Monitorul Oficial în 30 de zile de la data încheierii 
acestora. 

Programul de subvenționare a asociațiilor și 
fundațiilor care înființează și administrează unități 
de asistență socială funcționează neîntrerupt din 
anul 1998, în baza prevederilor Legii nr. 34/1998.  

„La mulţi ani“ pentru 
 
Octombrie 
 
Zevedei Gabriela  – 05.10 
Pașalică Georgeta  – 05.10 
Lorincz Edit   – 07.10 
Chioreanu Eleonora  – 09.10 
Otrocol Cristina  – 09.10 
Cicorschi Răzvan  – 13.10 
Ștefănescu Florentina  – 14.10 
Bordea Alina   – 14.10 
Stroe Lucica Nadia  – 17.10 
Polexa Ioan   – 20.10 
Câmpean Bianca  – 29.10 
 
Noiembrie 
 
Babeț Crenguța  – 06.11 
Burulean Gabriela  – 08.11 
Jugănaru Bianca  – 08.11 
Gîrbacea Teodor  – 10.11 
Daniel Isabella  – 17.11 
Pop Florida   – 23.11 
Pântea Mihaela  – 23.11 

Petrescu Adriana  – 30.11 
 

și toți ceilalți care nu se regăsesc pe această listă, 
dar își serbează ziua de naștere în lunile octom-
brie și noiembrie. 

 
De asemenea, urăm „La mulți ani“, sănătate și îm-
pliniri tuturor celor care în octombrie și noiembrie 
își serbează ziua de nume (Dumitru, Dumitrița, , 

Mihai, Mihail, Mihaela, Gavril, Gabriel, Gabriela, 
Andrei, Andrreea etc). 

Sărbători ții lunii: 
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 Următorul număr al revistei „Abstract“  va apărea pe data de 21 NOIEMBRIE 

2016. Cine dorește să participe cu materiale, sugestii, idei, pentru numerele următoare 

ale revistei, este rugat să transmită materialele (în format electronic) sau / și pozele, pe 

adresa de email r_mailat@yahoo.com, până cel târziu marți, 15 noiembrie 2016, ora 

23.59. 

Vă mulțumim! 

Actul normativ pentru 
modificarea și completarea 
Legii privind regimul liberei 
circulații a cetățenilor 
români în străinătate a fost 
promulgat astăzi de 
preşedintele Klaus Iohannis. 

Legea prevede că 
declarația părinților pentru 
minorii care călătoresc în 
străinătate poate fi eliberată 
pentru mai multe călătorii, 
pentru o perioadă de trei ani, 
fără menționarea destina-
țiilor.  

De asemenea, prevede 
și exceptarea de la pre-
zentarea declarației părin-
ților sau tutorelui pentru mi-
norii care au domiciliul sau 

reședința stabilite în statul 
de destinație și eliminarea 
obligativității menționării 

scopului deplasării și a rutei 
în cuprinsul declarației 
notariale. 

Declarația notarială pentru ieşirea  
minorilor din ţară, valabilă 3 ani  


