
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                     
 
 

HOTĂRÂRE  
privind aprobarea înfiinţării Echipei intersectoriale locale pentru prevenirea şi 

combaterea exploatării prin muncă a copiilor 
 
 

 Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 27 august 2009; 
 Luând în dezbatere: 
 -Expunerea de motive la Proiectul de hotărâre privind aprobarea înfiinţării Echipei 
intersectoriale locale pentru prevenirea şi combaterea exploatării prin muncă a copiilor; 
 -Raportul de specialitate al Direcţiei dezvoltare şi bugete nr.10831/20.08.2009. 
 Ţinând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.6 – Sănătate şi protecţie 
socială. 
 Văzând: 
 -Referatul Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Alba 
nr.6954/15.07.2009 pentru aprobarea înfiinţării Echipei intersectoriale locale pentru 
prevenirea şi combaterea exploatării prin muncă a copiilor; 
 -Adresele Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane-Centrul regional Alba 
Iulia nr.1960360/10.07.2009, Agenţiei Naţionale Antidrog-Centrul de Prevenire, Evaluare şi 
Consiliere Antidrog Alba nr.2009384/10.07.2009, Serviciului Public de Asistenţă Socială al 
municipiului Alba Iulia nr.181975/2009, Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba 
nr.8931/2009, Inspectoratului Şcolar al judeţului Alba nr.3513/2009, Direcţiei de Sănătate 
Publică a judeţului Alba nr.3088/13.07.2009, Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul 
Alba nr.322/10.07.2009, Societăţii civile profesionale de asistenţă socială „Voj & Tamaş” 
nr.4/2009, Caritas Alba Iulia nr.31/10.07.2007, Asociaţiei Filantropia Ortodoxă Alba Iulia 
nr.195/2009, Organizaţiei pentru copii şi adulţi cu nevoi speciale „Trebuie” nr.119/2009. 

Având în vedere prevederile: 
 -Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 -Legii nr. 203/2000 pentru ratificarea Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii 
nr. 182/1999

 -Hotărârii Guvernului nr.1.769/2004 privind aprobarea Planului naţional de acţiune 
pentru eliminarea exploatării prin muncă a copiilor; 

 privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor şi acţiunea 
imediata în vederea eliminării lor, adoptată la cea de-a 87-a sesiune a Conferintei Generale a 
Organizaţiei Internaţionale a Muncii la Geneva la 17 iunie 1999; 

 -Strategiei Naţionale în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului 2008-
2013. 

În temeiul art.97-(1) şi 115-(1) litera “c” din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
 
 
 
 
 



HOTĂRĂŞTE: 
 

  
 Art.1. Se aprobă înfiinţarea Echipei Intersectoriale Locale pentru prevenirea şi 
combaterea exploatării prin muncă a copiilor, în următoarea componenţă, prezentată în anexă 
nr.1 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art.2. Echipa Intersectorială Locală va îndeplini atribuţiile prezentate în anexa nr.2-
parte integrantă a prezentei hotărâri. 
 Art.3. Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Alba va încheia, în 
termen de 15 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri, un Protocol de colaborare cu 
instituţiile şi organizaţiile neguvernamentale angajate în combaterea exploatării copiilor prin 
muncă, din judeţul Alba. 
 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 

-Instituţiei Prefectului – judeţul Alba; 
-Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Alba; 

 -Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane-Centrul regional Alba Iulia; 
 -Agenţiei Naţionale Antidrog-Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog 
Alba; 
 -Serviciului Public de Asistenţă Socială al municipiului Alba Iulia; 
 -Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba; 
 -Inspectoratului Şcolar al judeţului Alba; 
 -Direcţiei de Sănătate Publică a judeţului Alba; 
 -Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Alba; 
 -Societăţii civile profesionale de asistenţă socială „Voj & Tamaş”; 
 -Caritas Alba Iulia; 
 -Asociaţiei Filantropia Ortodoxă Alba Iulia; 
 -Organizaţiei pentru copii şi adulţi cu nevoi speciale „Trebuie”. 
 
 
 
 
 
 
      PREŞEDINTE, 
    ION DUMITREL                                                                           Contrasemnează 
                                                                                                 p.SECRETARUL JUDEŢULUI 
                                          LILIANA NEGRUŢ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alba Iulia, 27 august 2009. 
Nr.167 



 
 
ROMÂNIA                                                                                          Anexa nr.2 
JUDEŢUL ALBA                                                          la Hotărârea Consiliului judeţean 
Alba         
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                              nr.167/27.08.2009 
 

 
 

 
Atribuţiile Echipei Sectoriale Locale 

 
 

 1.Se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar. 
 2.Elaborează procedurile interne de funcţionare a Echipei Intersectoriale Locale 
(întâlniri periodice, circulaţia informaţiei) în termen de 30 de zile calendaristice de la 
constituirea echipei. 
 3.Monitorizează cele mai grave forme de muncă a copiilor prin: 
 -identificarea copiilor angajaţi în cele mai grave forme de muncă, completarea fişei de 
semnalare pentru fiecare copil în parte şi transmiterea acesteia la Direcţia generală de asistenţă 
socială şi protecţia copilului Alba şi la Consiliul judeţean Alba; 
 -identificarea de soluţii pentru retragerea copiilor din cele mai grave forme de muncă 
(strategii, planuri de acţiune, servicii directe, înfiinţarea şi dezvoltarea de servicii) şi 
completarea fişelor de monitorizare, pe care le va centraliza Direcţia generală de asistenţă 
socială şi protecţia copilului Alba şi le va comunica Consiliului judeţean Alba; 
 4.Monitorizează comunităţile vulnerabile de pe raza judeţului Alba şi sprijină 
înfiinţarea punctelor focale în aceste comunităţi cu aportul comunităţilor locale. 
 5.Sensibilizează opinia publică şi factorii de decizie cu privire la consecinţele angajării 
premature în muncă, asupra dezvoltării copilului, familiei sale şi asupra comunităţii prin: 
 -elaborarea de comunicate de presă; 
 -elaborarea unui plan de acţiune pentru combaterea celor mai grave forme de muncă 
ale copiilor în termen de 60 de zile de la înfiinţarea echipei Intersectoriale Locale şi anual 
după înfiinţarea acesteia; 
 -organizarea de întâlnirii şi seminarii cu reprezentanţi ai autorităţilor instituţiilor 
relevante pe plan local, inclusiv cu patronate şi sindicate. 
 6.Redactează rapoarte periodice şi anuale privind activitatea Echipei Intersectoriale 
Locale, care se transmit lunar şi anula Preşedintelui Consiliului judeţean Alba şi Unităţii 
Specializate în Muncă a Copiilor din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor 
Copilului. 
 7. Răspunde de veridicitatea celor consemnate. 
 
 
 


