Proiect
Nr. 123 din 18.05.2021

HOTĂRÂRE
privind aprobarea componenței actualizate a Echipei Intersectoriale Locale pentru prevenirea
și combaterea abuzului asupra copilului, exploatării copiilor prin muncă și a violenței în familie
și a Regulamentului de organizare și funcționare a Echipei Intersectoriale Locale
Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedință ordinară în data de _______2021,
urmare a adresei Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani nr.
12515 din 22.04.2021 înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 7426 din 27.04.2021,
analizând Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani nr. 8443 din
18.05.2021 privind aprobarea componenței actualizate a Echipei Intersectoriale Locale pentru
prevenirea și combaterea abuzului asupra copilului, exploatării copiilor prin muncă și a violenței în
familie și a Regulamentului de organizare și funcționare a Echipei Intersectoriale Locale,
având în vedere:
- Raportul de specialitate al Direcţiei Juridică, Administraţie Publică Locală nr. 8444 din
18.05.2021,
- Avizul Comisiei pentru învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, culte,
activităţi social-culturale, sportive, tineret şi de agrement,
- Avizul Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăților cetățenilor, cooperare, parteneriate și fonduri europene,
în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (4) - (8) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea
și combaterea violenţei domestice republicată cu modificările și completările ulterioare, cu
prevederile cap. IV din anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologieicadru privind prevenirea şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă
asupra copilului şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi
interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii
victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de
violenţă pe teritoriul altor state și a prevederilor art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr.
867/2009 privind interzicerea muncilor periculoase pentru copii,
în temeiul art. 173 alin. (1) lit. d) și f), alin. (5) lit. b) și art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța
de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ,
h o t ă r ă ş t e:
Art. 1 Se aprobă componența actualizată a Echipei Intersectoriale Locală pentru prevenirea și
combaterea abuzului asupra copilului, exploatării copiilor prin muncă și a violenței în familie după
cum urmează:
• Directia Generală de Asistență Socială si Protectia Copilului Botoșani:
- Maria – Felicia Mihai – șef Serviciu de Intervenție Specializată pentru Copil și Familie;
- Mirela Damian – expert Compartimentul de Intervenție Specializată în situație de abuz,
neglijare, trafic, migrație și repatrieri copii;
- Simona - Ionela Mîndru - consilier Compartimentul Violență în Familie;
- Aniela - Bianca Merticariu – consilier Compartimentul Violență în Familie;

• Inspectoratul Teritorial de Muncă Botoșani:
- Anca Postea - inspector de muncă Control Relații de Muncă;
• Inspectoratul de Poliție Județean Botoșani:
- Marius Jachel - subcomisar de poliție;
- Aurelia Bora - agent șef de poliție;
• Inspectoratul Școlar al Judetului Botoșani:
- Ada - Alexandrina Macovei - inspector școlar general adjunct;
• Direcția de Sănătate Publică Botoșani:
- Emanoil – Mihai - Cornel Saradan - consilier;
• Asociația pentru Copii ”Il Girotondo” Botoșani:
- Talancă Florentina - șef centru;
• Inspectoratul Județean de Jandarmi ”General de Brigadă Tudor Luchian” Botoșani:
- Eusebiu - Ovidiu Zară, ofițer specialist II;
• Poliția Locală a Municipiului Botoșani:
- Florentina Cozorici, șef serviciu mediu;
• Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Suceava:
- Laura - Gabriela Stadler – specialist.
Art. 2 Activitatea Echipei Intersectoriale Locale prevăzută la art. 1 este coordonată de
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani.
Art. 3 Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Echipei Intersectoriale Locale
pentru prevenirea și combaterea abuzului asupra copilului, exploatării copiilor prin muncă și a
violenței în familie, prevăzut în anexa care face parte din prezenta hotărâre.
Art. 4 Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 20 din 26.02.2015 își încetează
aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 5 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Botoșani și persoanelor nominalizate la art. 1, în vederea ducerii la îndeplinire.

PREŞEDINTE,
Doina-Elena Federovici

Botoşani,
Nr. ______ din ________2021

Avizat pentru legalitate:
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Marcel-Stelică Bejenariu

ANEXA
la Hotărârea nr. _____ din _________2021

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE
a Echipei Intersectoriale Locale Botoșani
pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă,
a tuturor formelor de violenţă asupra copilului şi
violenţă în familie
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Capitol I
DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1
(1) Echipa Intersectorială Locală Botoșani, denumită în continuare EIL Botoșani, este o echipa
multidisciplinară și interinstituțională, constituită la nivelul județului Botoșani, în care instituțiile
partenere se angajează să conlucreze şi să mobilizeze toate resursele disponibile pentru prevenirea şi
combaterea exploatării copiilor prin muncă, a tuturor formelor de violență asupra copilului şi violență
în familie.
(2) EIL Botoșani este înființata și funcționează pe lângă Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Botoșani, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Art. 2
Componența Echipei Intersectoriale Locale în domeniul prevenirii și combaterii exploatării copiilor
prin munca, a violenței asupra copilului și a violenței în familie, precum și modul de organizare si
funcționare a acesteia se aproba prin hotărâre a Consiliului Județean Botoșani.
Art. 3
(1) EIL Botoșani include reprezentanți ai instituțiilor și organizațiilor relevante la nivelul județului
Botoșani, angajate în prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin muncă, a tuturor formelor de
violentă asupra copilului și a violenței în familie.
(2) EIL Botoșani are următoarea componență:
a) Coordonator echipă, doamna Maria - Felicia Mihai - șef Serviciul de Intervenție Specializată
pentru Copil și Familie – DGASPC Botoșani;
b) Alți membri EIL din cadrul Directiei Generale de Asistență Socială si Protectia Copilului
Botoșani:
• Mirela Damian – expert Compartimentul de Intervenție Specializată în situație de abuz,
neglijare, trafic, migrație și repatrieri copii;
• Simona - Ionela Mîndru - consilier Compartimentul Violență în Familie;
• Aniela Bianca Merticariu – consilier Compartimentul Violență în Familie;
c) Reprezentanți desemnați din cadrul următoarelor instituții:
• Inspectoratul Teritorial de Muncă Botoșani - doamna Anca Postea, inspector de muncă;
• Inspectoratul de Poliție Județean Botoșani – domnul Marius Jachel, subcomisar de
poliție; doamna Aurelia Bora – agent șef de poliție;
• Inspectoratul Școlar al Judetului Botoșani – doamna Ada - Alexandrina Macovei,
inspector școlar general adjunct;
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• Direcția de Sănătate Publică Botoșani – dr. Emanoil – Mihai -Cornel Saradan - consilier;
• Asociația pentru Copii ”Il Girotondo” Botoșani – doamna Talancă Florentina, șef centru;
• Inspectoratul Județean de Jandarmi ”General de Brigadă Tudor Luchian” Botoșani –
domnul Eusebiu - Ovidiu Zară, ofițer specialist II;
• Poliția Locală a Municipiului Botoșani – doamna Florentina Cozorici, șef serviciu mediu;
• Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Suceava –
doamna Laura – Gabriela Stadler, specialist.
(3) Încetarea participării unei instituții la EIL Botoșani sau înlocuirea reprezentantului acesteia în EIL
se notifica, în scris, partenerilor, cu cel puțin 30 de zile înainte de a deveni efectivă, urmând ca
D.G.A.S.P.C. Botoșani să propună modificarea componenței EIL prin hotărâre a Consiliului Județean
Botoșani.
(4) Instituțiile reprezentate în EIL Botoșani desemnează ca reprezentanți, pentru a face parte din EIL,
persoane având cu prioritate pregătire în domeniul prevenirii și combaterii exploatării copilului prin
muncă, în domeniul violenței asupra copilului sau a violenței în familie.
(5) Membrii EIL Botoșani reprezintă, în cadrul acesteia, instituțiile care i-au desemnat.
Art. 4
EIL BOTOȘANI este alcătuită din 13 persoane și are următoarea structură:
➢ Coordonator – reprezentantul D.G.A.S.P.C. Botoșani in EIL;
➢ 12 membri desemnați din cadrul celor 9 instituții semnatare.
Art. 5
(1) EIL Botoșani este coordonată de către unul din reprezentanții D.G.A.S.P.C. Botoșani, conform
prevederilor H.G. nr. 49/2011, H.G. nr.867/2009 si H.G. nr. 75/2015, dar fiecare reprezentant al
instituțiilor sau organizațiilor membre are un rol-cheie în prevenirea și combaterea exploatării copiilor
prin munca, a tuturor formelor de violentă asupra copilului și a violenței în familie, fiind un
coordonator al acțiunilor din sfera sa de competentă, responsabil atât cu diseminarea informației
specifice către colegii din instituția proprie și structurile din teritoriu, cât și cu centralizarea datelor
despre cazurile identificate.
(2) EIL nu se suprapune peste echipa multidisciplinară și interinstituțională de evaluare și/sau
intervenție pentru cazurile de exploatare a copilului prin muncă, de violență asupra copilului și de
violență în familie. EIL nu reprezintă o echipă de intervenție directă pentru copiii victime ale
exploatării prin muncă, pentru copiii victime ale violenței și pentru victimele violenței în familie.
(3) EIL Botoșani are rol consultativ: pentru managerii de caz (din cadrul D.G.A.S.P.C. Botoșani), în
ceea ce privește particularitățile cazurilor și cooperarea dintre instituțiile participante la
managementul de caz; pentru factorii de decizie, în ceea ce privește elaborarea de strategii, revizuirea
acestora, înființarea de servicii, realizarea de activități de prevenire prin formularea unor recomandări.
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(4) Membrii EIL Botoșani trebuie să acționeze ca persoane resursă pe plan județean/local pentru
profesioniștii care intervin direct sau pentru cei care doresc să implementeze proiecte/acțiuni de
prevenire a exploatării copilului prin munca, a violenței asupra copilului sau a violenței în familie.
(5) EIL Botoșani supraveghează activitatea globală de monitorizare a cazurilor de exploatare a
copiilor prin munca, a tuturor formelor de violență asupra copilului și de violență în familie.
(6) În îndeplinirea atribuțiilor care îi revin, EIL Botoșani colaborează cu Ministerul Muncii și
Protecției Sociale - Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii si
Adopție, în vederea realizării raportărilor solicitate.
Art. 6
(1) Coordonatorul EIL indeplineste urmatoarele atribuții principale:
➢ asigura conducerea EIL

Botoșani

și răspunde de buna ei funcționare în îndeplinirea

atributiilor ce îi revin;
➢ susține prin mijloacele specifice și promovează activitatea EIL Botoșani;
➢ întocmește rapoartele periodice/anuale solicitate de către CND din cadrul Autorității
Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții;
➢ reprezintă EIL Botoșani în relatia cu mass-media.

Capitol II
PRINCIPIILE CARE GUVERNEAZĂ ACTIVITATEA ECHIPEI INTERSECTORIALE
LOCALE BOTOȘANI

Art. 7
În toate demersurile și activitățile desfășurate la nivel județean, în domeniul prevenirii și
combaterii exploatării copiilor prin muncă, a tuturor formelor de violență asupra copilului și a
violenței în familie, Echipa Intersectoriala Locala Botoșani trebuie să respecte principiile
prevăzute de:
•

Hotărârea Guvernului nr. 49/19.01.2011 pentru aprobarea Metodologiei – cadru privind
prevenirea şi intervenţia în echipa multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra
copilului şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi
interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin
muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale
altor forme de violenţă pe teritoriul altor state;

•

Legea nr. 272/2004 pentru protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată și
actualizată;

•

Hotărârea Guvernului nr. 867/2009 privind interzicerea muncilor periculoase pentru copii;
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•

Hotărârea Guvernului nr. 75 din 4 februarie 2015 privind reglementarea prestării de către
copii de activităţi remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de
modeling;

•

Legea nr. 217 din 22.05.2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, cu
modificările și completările ulterioare;

•

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2019 pentru modificarea și completarea Legii
nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor,
precum și a altor acte normative.

Capitolul III
RESPONSABILITĂȚILE ECHIPEI INTERSECTORIALE LOCALE BOTOȘANI

Art. 8.
Responsabilitățile Echipei Intersectoriale Locale sunt stabilite in conformitate cu prevederile H.G. nr.
49/2011, Legea nr. 272/2004, H.G. nr. 867/2009, H.G. nr. 75/2015, Legea nr. 217/2003, actualizata,
O.U.G. nr. 24/2019, care se aplică în mod corespunzător.
Art. 9.
(1) EIL are următoarele responsabilități în domeniul prevenirii și combaterii exploatării copiilor prin
muncă, a tuturor formelor de violență asupra copilului și violență în familie:
A. Obligaţii comune:
✓ să susţină, prin mijloace specifice, şi să promoveze activitatea echipei intersectoriale locale;
✓ să respecte prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare;
✓ să ofere informaţii pertinente, specifice domeniului de activitate, echipei intersectoriale locale,
la solicitarea acesteia sau a oricărui membru al acesteia;
✓ să ofere consultanţă specialiștilor care intervin direct în situaţiile copiilor/familiilor aflate în
situaţie de risc şi să faciliteze cooperarea dintre instituţiile cu competenţe în domeniu;
✓ să identifice cazurile de exploatare prin muncă a copiilor, de violenţă asupra copilului şi violenţă
în familie şi să le semnaleze reprezentantului direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia
copilului în echipa intersectorială locală, conform Mecanismului de monitorizare a copiilor
exploatați și la risc de exploatare prin muncă (MM)/ Mecanismul de monitorizare a copiilor
victime ale traficului și a copiilor români migranți victime ale altor forme de violență pe
teritoriul altor state (MTM);
✓ să participe, prin intermediul reprezentantului în echipa intersectorială locală, la elaborarea
planurilor locale de acţiune;
5

✓ să identifice exemple de bune practice în domeniu în vederea diseminării acestora către
profesioniști;
✓ să participe, prin intermediul reprezentantului în echipa intersectorială locală, la întocmirea
rapoartelor periodice şi anuale cu privire la activitatea echipei intersectoriale locale, în
conformitate cu prevederile Hotărârea Guvernului nr. 49/19.01.2011;
✓ să organizeze vizite de monitorizare în locurile în care se suspectează existenţa unor situaţii de
exploatare prin muncă;
✓ să analizeze datele transmise de către serviciul public de asistenţă socială şi să întocmească un
plan de vizite la locurile de derulare a activităţilor aflate încă în desfăşurare, în vederea verificării
condiţiilor în care copiii desfășoară activităţi cu caracter cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de
modeling;
✓ să respecte şi să aplice cu bună credinţă prevederile protocolului;
✓ să depună toate diligenţele şi să acţioneze cu celeritate pentru realizarea scopului prezentei
convenţii.
B. Obligaţii specifice:
✓ să delege cel puțin o persoană, cu experienţă în domeniul prevenirii şi combaterii exploatării
copilului prin muncă, a oricărei forme de violenţă şi violenţă în familie, pentru a face parte din
echipa intersectorială locală;
✓ să participe la întocmirea rapoartelor periodice, atât în domeniul prevenirii exploatării copilului
prin muncă cât şi în situaţii de violenţă asupra copilului sau violenţă în familie, prevăzute de
Hotărârea Guvernului nr. 49/19.01.2011;
✓ să participe la procesul de identificare a unor soluţii pentru fiecare copil exploatat prin muncă;
✓ să aplice Mecanismul de monitorizare a cazurilor de exploatare a copilului prin muncă (MM)
şi Mecanismul de monitorizare a copiilor victime ale traficului şi a copiilor români migranţi
victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state (MTM), conform Anexei 2 a Hotărârii
Guvernului nr. 49/19.01.2011;
✓ să monitorizeze zonele în care se suspectează existenţa unor situaţii de exploatare şi/sau trafic,
cu prioritate zonele unde riscul este crescut;
✓ să viziteze locurile de derulare a activităţilor aflate încă în desfăşurare în vederea verificării
condiţiilor în care copiii desfășoară activităţi cu caracter cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de
modeling;
✓ să informeze persoanele (minore și majore), victime ale infracțiunilor, cu privire la drepturile
acestora, să identifice și acorde, în colaborare cu celelalte instituții cu competență, serviciile
necesare de sprijin și protecție a acestora;
✓ să participe la activităţile organizate de către echipă.
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Capitolul IV
DISPOZITII PROCEDURALE

Art. 10
(1) EIL Botoșani se întrunește în ședință ordinară de lucru, la convocarea coordonatorului sau, în
lipsa acestuia, a celorlalți reprezentanți ai D.G.A.S.P.C. Botoșani, precum și în ședință extraordinară
de lucru ori de câte ori este necesar, la cererea coordonatorului sau, după caz, a oricăruia dintre
membri.
(2) Convocarea se face în scris sau telefonic, cu cel puțin 3 zile înainte de data ședinței, în cazul
ședințelor ordinare, și cu cel puțin 24 ore înainte, în cazul ședințelor extraordinare. `
Art. 11
(1) Convocarea membrilor EIL trebuie să conțină informații despre scopul/tema întâlnirii, locul, data
și ora pentru care se face convocarea.
(2) Membrii EIL au obligația să comunice coordonatorului confirmarea participării la întâlnire sau
motivele neparticipării, cu cel puțin o zi anterior datei stabilite prin convocare.
(3) Prezența membrilor EIL la ședința de lucru este obligatorie. Neparticiparea la întâlnirea EIL
trebuie justificată.
Art 12
(1) Ședințele de lucru ale EIL Botoșani vor fi organizate de către D.G.A.S.P.C. Botoșani prin
coordonatorul EIL/reprezentant.
(2) Ședintele EIL au loc la sediul Serviciului de Intervenție Specializată pentru Copil și Familie D.G.A.S.P.C. Botoșani, într-un spațiu care să asigure confidențialitatea datelor și informațiilor
referitoare la copiii exploatați prin muncă, copiii victime ale violenței și familiile acestora, precum si
victimele violenței în familie.
(3) Ședința de lucru a EIL Botoșani se desfășoară în prezența a două treimi din numărul membrilor
săi.
(4) Ședințele EIL nu sunt publice.
(5) La ședințele de lucru pot participa și alte persoane invitate de oricare dintre membrii EIL, cu
acordul celorlalți membri, dacă se apreciază că prezența acestor persoane este utilă.

Art. 13
(1) Ședințele de lucru ale EIL sunt conduse de către coordonatorul acesteia.
(2) În cadrul ședințelor de lucru, activitățile de secretariat se asigura de un alt reprezentant al
D.G.A.S.P.C. Botoșani în EIL.
(3) Dezbaterile din ședința de lucru se consemnează într-un proces-verbal, semnat de coordonator si
membrii prezenți.
7

(4) Procesele – verbale de ședință se depun într-un dosar special care se află la sediul Serviciului de
Intervenție Specializată pentru Copil și Familie Botoșani, de către membrul EIL care asigura lucrările
de secretariat, conform legislației in vigoare.
(5) Conținutul lucrărilor se aduce la cunoștința membrilor EIL care au lipsit justificat, prin grija
coordonatorului echipei.
Art 14
(1) Documentele emise de EIL se semnează de către coordonator în numele și pe seama echipei.
(2) Documentele aferente instrumentării cazurilor referite între autoritățile/instituțiile și organizațiile
care au desemnat membrii EIL se inregistrează în registrul de intrări/ieșiri al echipei.

Capitolul V
DISPOZIȚII FINALE

Art. 15
Prevederile prezentului regulament se completează, în mod corespunzător, cu prevederile legislației
în vigoare care reglementează domeniul prevenirii și combaterii exploatării copiilor prin muncă, a
tuturor formelor de violență asupra copilului și a violenței în familie, precum și cu alte acte normative
incidente în acest domeniu de activitate.

PREŞEDINTE,
Doina-Elena Federovici

Avizat pentru legalitate:
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Marcel-Stelică Bejenariu
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Nr. 8443 din 18.05.2021

REFERAT DE APROBARE

Doamnelor şi domnilor consilieri,
Supunem atenţiei dumneavoastră Proiectul de hotărâre privind aprobarea componenței
actualizate a Echipei Intersectoriale Locale pentru prevenirea și combaterea abuzului asupra
copilului, exploatării copiilor prin muncă și a violenței în familie și a Regulamentului de organizare
și funcționare a Echipei Intersectoriale Locale,
Conform prevederilor art. 13 alin. (4) din Legea 217/2003, pentru prevenirea și combaterea
violenţei domestice republicată cu modificările și completărilor ulterioare, la nivelul județelor se
înființează, pe lângă direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului, echipa
intersectorială în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie.
Potrivit prevederilor cap. IV din anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr. 49/2011 pentru
aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea
în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie
multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare
prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale
altor forme de violenţă pe teritoriul altor state, Componența Echipei Intersectoriale Locale este
stabilită prin hotărâre a consiliului județean/local în cazul sectoarelor municipiului București., iar
membrii acesteia sunt reprezentanţi ai următoarelor instituţii:
- Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului;
- Inspectoratul de Poliţie;
- Inspectoratul de Jandarmi Judeţean;
- Direcţia de Sănătate Publică;
- Inspectoratul Şcolar Judeţean;
- Inspectoratului Teritorial de Muncă;
- Organizaţii neguvernamentale.
Echipa Intersectorială Locală este coordonată de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 867/2009 privind interzicerea
muncilor periculoase pentru copii.
Prin adresa nr. 12515 din 22.04.2021, a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Botoşani, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 7426 din 27.04.2021, se
solicită adoptarea unei hotărâri de Consiliu Județean în vederea stabilirii unei noi componențe a
Echipei Intersectoriale Locale în domeniul prevenirii și combaterii exploatării prin muncă, violenței
asupra copilului și violenței în familie constituită la nivelul județului Botoșani, precum și aprobarea
regulamentului de organizare și funcționare a acesteia.
Faţă de cele prezentate, supun spre analiză şi adoptare proiectul de hotărâre iniţiat în acest
scop.
PREŞEDINTE,
Doina-Elena Federovici

DIRECŢIA JURIDICĂ,
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ
Nr. 8444 din 18.05.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
Conform prevederilor art. 13 alin. (4) din Legea 217/2003, pentru prevenirea și combaterea
violenţei domestice republicată cu modificările și completărilor ulterioare, la nivelul județelor se
înființează, pe lângă direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului, echipa
intersectorială în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie.
Potrivit prevederilor cap. IV din anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr. 49/2011 pentru
aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea
în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie
multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare
prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale
altor forme de violenţă pe teritoriul altor state, Componența Echipei Intersectoriale Locale este
stabilită prin hotărâre a consiliului județean/local în cazul sectoarelor municipiului București., iar
membrii acesteia sunt reprezentanţi ai următoarelor instituţii:
- Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului;
- Inspectoratul de Poliţie;
- Inspectoratul de Jandarmi Judeţean;
- Direcţia de Sănătate Publică;
- Inspectoratul Şcolar Judeţean;
- Inspectoratului Teritorial de Muncă;
- Organizaţii neguvernamentale.
Echipa Intersectorială Locală este coordonată de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 867/2009 privind interzicerea
muncilor periculoase pentru copii.
Prin adresa nr. 12.515 din 22.04.2021, a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Botoşani, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 7426 din 27.04.2021, se
solicită adoptarea unei hotărâri de Consiliu Județean în vederea stabilirii unei noi componențe a
Echipei Intersectoriale Locale în domeniul prevenirii și combaterii exploatării prin muncă, violenței
asupra copilului și violenței în familie constituită la nivelul județului Botoșani, precum și aprobarea
regulamentului de organizare și funcționare a acesteia.
Faţă de cele prezentate, considerăm că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru promovarea şi
înscrierea pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Judeţean a proiectului de hotărâre în forma
prezentată.
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