
 

 

 CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea componenței echipei intersectoriale locale pentru 

combaterea exploatării copiilor prin muncă 

 

 

 

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară; 

având în vedere referatul de aprobare nr. 5177/07.04.2021 întocmit de Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj, raportul Serviciului Juridic 

nr. 8463/09.04.2021 precum și avizul comisiilor de specialitate, 

în baza prevederilor Hotărârii 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; 

în temeiul dispozițiilor art. 173 alin. (1)  lit. d), alin (5) lit. b),  art. 182 și art. 

196 alin (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare, 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 

Art. 1 - Se stabilește componența echipei intersectoriale locale pentru combaterea 

exploatării copiilor prin muncă și a violenței în familie precum și în vederea 

monitorizării celor mai grave forme de muncă a copiilor și a victimelor violenței în 

familie, astfel: 
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Nume și prenume Funcția 

 

Instituția Calitatea în 

cadrul echipei 

Filip Aurelia-

Alina 

Șef centru Direcția Generală de 

Asistență Socială și 

Protecția Copilului Dolj 

 

Coordonator 

 

Diaconu-Florea 

Claudia Mihaela 

Asistent social Direcția Generală de 

Asistență Socială și 

Protecția Copilului Dolj 

 

Membru - 

Secretar 

Constantin Ana-

Iuliana 

Inspector de 

poliție 

Inspectoratul de Poliție  

Județean Dolj 

 

Membru 

Pîslaru Marius  Maior Inspectoratul de 

Jandarmi Județean 

,,Mihai Bravul’’ Dolj 

 

Membru 

Beneduc Ionuț 

Adrian  

Inspector 

superior 

Direcția de Sănătate 

Publică Dolj 

 

Membru 

Dumitrescu 

Marinela Claudia  

Prof. dr. Inspectoratul Școlar 

Județean Dolj 

Membru 

Burtescu Dorina  Inspector de 

muncă 

Inspectoratul Teritorial 

de Muncă Dolj 

Membru 

Bănescu Renata 

Mihaela   

Psihopedagog Asociația ,,Vasiliada’’ Membru 

Cîrlugea Vasilica  Coordonator 

proiect 

Organizația ,,World 

Vision’’ România 

Membru 

Cernușcă Marius  Specialist 

educație 

Fundația Terre des 

hommes Elveția 

Membru 

Art. 2 –Echipa intersectorială locală constituită la art.1 al prezentei hotărâri, 

îndeplinește atribuțiile prevăzute la Secțiunea II.2.1 B lit.i din Anexa Nr.2 a Hotărârii 

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 
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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; 

 

Art. 3  – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului 

Județean Dolj nr. 15/2021 își încetează aplicabilitatea. 

  

Art. 4 – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj, 

Inspectoratul de Poliție  Județean  Dolj, Inspectoratul de Jandarmi Județean ,,Mihai 

Bravul’’ Dolj, Direcția de Sănătate Publică Dolj, Inspectoratul Școlar Județean Dolj, 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Dolj, Asociația ,,Vasiliada’’, Organizația ,,World 

Vision’’ România și Fundația Terre des hommes Elveția vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

    Nr. ________                    Adoptată la data de ___________2021 

 

 

 

 

 

     PREȘEDINTE,                                                            CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                SECRETAR GENERAL  

DORIN COSMIN VASILE                            AL JUDEȚULUI 

         

                                                                                                ANDA NICOLAE 

 

 

 

 



 
 

Nr.5177/07.04.2021 

 

                     PREȘEDINTE, 

                            DORIN COSMIN VASILE 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului Hotărâre privind stabilirea componenței echipei intersectoriale 

locale pentru combaterea exploatării copiilor prin muncă 

 

H.G. nr. 49 din 19 ianuarie 2011 stabilește un cadru metodologic comun în ceea ce 

privește prevenirea şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile 

de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie precum şi în ceea ce privește 

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. 

 
În acest sens, H.G. nr. 49/2011 prevede stabilirea componenţei echipei 

intersectoriale locale prin hotărâre a consiliului judeţean, membrii acesteia fiind 

reprezentanţi ai următoarelor instituţii: 

1. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului; 

2. Inspectoratul Judeţean de Poliţie; 

3. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean; 

4. Direcţia Judeţeană de Sănătate Publică; 

5. Inspectoratul Școlar Judeţean; 

6. Inspectoratul Teritorial de Muncă; 

7. Organizaţii neguvernamentale. 

 

În luna martie 2017 a fost încheiat un protocol de colaborare privind înființarea și 

operaționalizarea echipei intersectoriale locale pentru combaterea exploatării 

copiilor prin muncă și a violenței în familie precum și în vederea monitorizării celor 

mai grave forme de muncă a copiilor și a victimelor violenței în familie. 

 

 



Prin hotărârea nr. 131/25.05.2017 a Consiliului Județean Dolj s-a stabilit 

componența echipei intersectoriale locale pentru combaterea exploatării copiilor 

prin muncă, conform propunerilor instituțiilor și organizațiilor relevante în domeniu, 

semnatare ale protocolului de colaborare. 

 

Prin hotărârea nr. 15/28.01.2021 a Consiliului Județean Dolj s-a modificat 

componența echipei intersectoriale locale pentru combaterea exploatării copiilor 

prin muncă. 

 

Prin adresa nr. 8922/24.03.2021, Inspectoratul Școlar Județean Dolj a solicitat 

înlocuirea membrului desemnat din partea instituției să facă parte din echipa 

intersectorială locală respectiv a d-nei Gheorghe Iuliana cu d-na prof. dr. Marinela 

Claudia Dumitrescu.  

 

Astfel, propunem modificarea componenței echipei intersectoriale locale, după cum 

urmează:  

 

Nume și prenume Funcția 

 

Instituția Calitatea în 

cadrul echipei 

Filip Aurelia-

Alina 

Șef centru Direcția Generală de 

Asistență Socială și 

Protecția Copilului Dolj 

Coordonator 

Diaconu-Florea 

Claudia Mihaela 

Asistent social Direcția Generală de 

Asistență Socială și 

Protecția Copilului Dolj 

Membru - 

Secretar 

Constantin Ana-

Iuliana 

Inspector de 

poliție 

Inspectoratul de Poliție  

Județean Dolj 

Membru 

Pîslaru Marius  Maior Inspectoratul de 

Jandarmi Județean 

,,Mihai Bravul’’ Dolj 

Membru 

Beneduc Ionuț 

Adrian  

Inspector 

superior 

Direcția de Sănătate 

Publică Dolj 

Membru 

Dumitrescu 

Marinela Claudia  

Prof. dr. Inspectoratul Școlar 

Județean Dolj 

Membru 



Burtescu Dorina  Inspector de 

muncă 

Inspectoratul Teritorial 

de Muncă Dolj 

Membru 

Bănescu Renata 

Mihaela   

Psihopedagog Asociația ,,Vasiliada’’ Membru 

Cîrlugea Vasilica  Coordonator 

proiect 

Organizația ,,World 

Vision’’ România 

Membru 

Cernușcă Marius  Specialist 

educație 

Fundația Terre des 

hommes Elveția 

Membru 

 

Față de cele prezentate, propunem modificarea, prin hotărâre a Consiliului 

Județean, a componenței echipei intersectoriale locale pentru combaterea 

exploatării copiilor prin muncă și a violenței în familie precum și în vederea 

monitorizării celor mai grave forme de muncă a copiilor și a victimelor violenței 

în familie.   

 
Cu deosebită considerație, 

Director General, 

Florin Stancu 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

DIRECŢIA  JURIDICĂ – Serviciul juridic, Administraţie Locală 

Nr. 8463/ 09.04.2021 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra 

Proiectului de hotărâre privind aprobarea componenței echipei       

intersectoriale locale pentru combaterea exploatării copiilor prin muncă 

 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin.(4) coroborate cu ale art. 136 din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, Administraţie 

Locală în calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Dolj, a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea 

componenței echipei intersectoriale locale pentru combaterea exploatării copiilor 

prin muncă propus de președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele:  

 

1) Obiectul/domeniul reglementat: proiectul de hotărâre privind aprobarea 

componenței echipei intersectoriale locale pentru combaterea exploatării 

copiilor prin muncă  

2) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, 

strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, 

regulamente, etc.),  în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este elaborat 

respectivul proiect de hotărâre: prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și 

se pun în aplicare prevederile/normele aplicabile domeniului reglementat, 

respectiv prevederile:  

 

-prevederile Hotărârii 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 

     -art.173 alin.(1) lit.d), alin.(5) lit.b), art.182 și art.196 alin. (1) lit. a) din 

Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare. 

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a 

compartimentului: nu a fost identificat 

 

Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de 

hotărâre este fundamentat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, 

respectiv al legalităţii, raportat la atibuțiile și competențele specifice acestui compartiment, 

sens în care îl avizăm favorabil şi propunem analizarea şi supunerea spre dezbatere şi 

adoptare a proiectului de hotărâre în cauză, în  şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Dolj, 

în conformitate cu procedurile prevăzute de Instrucţiunile de lucru privind elaborarea 

proiectelor de hotărâri şi constituirea proiectului ordinii de zi. 

Menţiuni/obiecțiuni: nu este cazul 

 

 

 

 

Șef serviciu,                                                                         

DAIANA STOICA         

   

              

                      Întocmit, 

           Cons.j.Bărăgan Simona  

        

 

 

 

 




