HOTĂRÂRE nr. 611 din 27 iunie 2001 privind aprobarea
Programului de interes naţional în domeniul protecţiei copilului
"Integrarea socială a copiilor care trăiesc în stradă"
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În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 11 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2001 privind înfiinţarea Autorităţii
Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă Programul de interes naţional în domeniul protecţiei copilului "Integrarea
socială a copiilor care trăiesc în stradă", prevăzut în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
(1)Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului şi Adopţie cofinanţează acest
program cu suma de 15.000.000 mii lei din sumele aprobate în bugetul propriu pe
anul 2001, împreună cu consiliile judeţene şi cu consiliile locale ale sectoarelor
municipiului Bucureşti.
(2)Cofinanţarea se realizează în urma evaluării de către Autoritatea Naţională
pentru Protecţia Copilului şi Adopţie a proiectelor înaintate în acest sens de consiliile
judeţene, respectiv de consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, pe
baza convenţiilor încheiate cu acestea.
Art. 3
La fiecare 3 luni de la data cofinanţării programului de interes naţional consiliile
judeţene, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, vor
înainta Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie un raport de
activitate referitor la îndeplinirea indicatorilor prevăzuţi în anexă.
Art. 4
Monitorizarea şi controlul derulării programului se asigură de către Autoritatea
Naţională pentru Protecţia Copilului şi Adopţie.
Art. 5
(1)Personalul încadrat în centre de primire în regim de urgenţă, în centre de zi şi în
centre de plasament destinate protejării, educării şi reintegrării copiilor care trăiesc
în stradă beneficiază de un spor de până la 30% din salariul de bază pentru
activitatea desfăşurată în condiţii deosebite.
(2)Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului şi
condiţiile de acordare se stabilesc prin regulament elaborat de ordonatorul principal
de credite, cu avizul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie.
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ANEXĂ: PROGRAMUL DE INTERES NAŢIONAL "INTEGRAREA
SOCIALĂ A COPIILOR CARE TRĂIESC ÎN STRADĂ"
1.Obiectiv general: stabilirea unei măsuri adecvate de intervenţie pentru
protecţia copiilor care trăiesc în stradă, în scopul integrării sociale a acestora.
2.Activităţi:
a)elaborarea şi aplicarea unei metodologii de intervenţie pentru identificarea,
evaluarea, protejarea şi recuperarea copiilor care trăiesc în stradă;
b)formarea iniţială şi continuă a specialiştilor ce lucrează cu copiii care trăiesc în
stradă;
c)crearea şi dezvoltarea de centre de primire în regim de urgenţă şi evaluare a
copiilor care trăiesc în stradă;
d)crearea şi dezvoltarea de centre de zi şi centre de plasament destinate protejării,
educării şi reintegrării copiilor care trăiesc în stradă;
e)prevenirea exploatării copiilor prin munca în stradă, a abuzului şi neglijării
copiilor care trăiesc în stradă;
f)identificarea şi pregătirea familiilor biologice şi substitutive (rude până la gradul al
patrulea, asistenţi maternali profesionişti, alte familii sau persoane) pentru a
proteja copiii care trăiesc în stradă.
3.Indicatori:
a)creşterea numărului de centre de primire în regim de urgenţă, centre de zi şi
centre de plasament destinate protejării copiilor care trăiesc în stradă;
b)creşterea numărului de specialişti care acordă asistenţă socială stradală şi în
cadrul serviciilor dezvoltate pentru copiii care trăiesc în stradă;
c)scăderea numărului de copii care trăiesc în stradă prin protejarea lor în centre de
primire în regim de urgenţă, centre de zi şi centre de plasament;
d)scăderea numărului de copii care trăiesc în stradă prin integrarea lor în familiile
biologice sau substitutive (rude până la gradul al patrulea, asistenţi maternali
profesionişti, alte familii sau persoane);
e)creşterea accesibilităţii la serviciile destinate lor a copiilor exploataţi, abuzaţi şi
neglijaţi.
Suma care se suportă din bugetul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi
Adopţie în anul 2001 este de 15.000.000 mii lei.
Fondurile pot fi utilizate pe următoarele tipuri de cheltuieli:
a)cheltuieli de personal;
b)cheltuieli materiale şi servicii.
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