
 
 
 
 
    
 
 

 
 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea componenţei şi a Regulamentului  
de organizare şi funcţionare al Echipei Intersectoriale Locale  

pentru prevenirea şi combaterea exploatării prin muncă a copiilor,  
a violenţei asupra copilului şi a violenţei în familie 

 
 
        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, în sistem audio/videoconferinţă, în 
data de 17 septembrie 2020; 
 Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea componenţei şi a Regulamentului de 
organizare şi funcţionare al Echipei Intersectoriale Locale pentru prevenirea şi combaterea 
exploatării prin muncă a copiilor, a violenţei asupra copilului şi a violenţei în familie; 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea componenţei şi a 
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Echipei Intersectoriale Locale pentru prevenirea 
şi combaterea exploatării prin muncă a copiilor, a violenţei asupra copilului şi a violenţei în 
familie; 

   - raportul de specialitate nr. 20028/7 septembrie 2020 al Direcţiei juridică şi 
administraţie publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- adresa nr. 10221 din 5 august 2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Alba, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 17682/5 
august 2020; 

Luând în considerare prevederile: 
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 167/27 august 2009 privind aprobarea 

înfiinţării Echipei Intersectoriale Locale pentru prevenirea şi combaterea exploatării prin 
muncă a copiilor; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 62/27 martie 2014 privind constituirea 
Echipei Intersectoriale Locale pentru prevenirea şi combaterea exploatării prin muncă a 
copiilor; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică 
locală, juridică și ordine publică  și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 
Sănătate și protecție socială; 

Având în vedere prevederile: 
- art. 173 alin. 1 lit. d,  art. 173 alin. 1 lit. e şi art. 173  alin. 5 lit. b  din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 138/1973 privind vârsta minima 

de încadrare în muncă; 
- Convenţiei cu privire la drepturile copilului, ratificată prin Legea nr. 18/1990, 

republicată; 
- Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 182/1999 privind interzicerea 

celor mai grave forme ale muncii copiilor şi acţiunea imediată în vederea eliminării lor, 
adoptată la cea de-a 87-a sesiune a Conferinţei Generale a Organizaţiei Internaţionale a Muncii 
la Geneva la 17 iunie 1999, ratificată prin Legea nr. 203/2000; 

- Convenţiei Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate, 
Protocolul privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, în special a 
femeilor şi copiilor, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii 
transnaţionale organizate, şi Protocolul împotriva traficului ilegal de migranţi pe calea terestră, a 
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aerului şi pe mare, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale 
organizate, adoptate la New York la 15 noiembrie 2000, ratificate prin Legea nr. 565/2002; 

- Convenţiei Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane, 
adoptată la 3 mai 2005, deschisă spre semnare şi semnată de România la Varşovia la 16 mai 
2005, ratificate prin Legea nr. 300/2006; 

- Legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de personae, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legii nr. 294/2006 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Spania privind 

cooperarea în domeniul protecţiei minorilor români neînsoţiţi în Spania, repatrierea lor şi lupta 
împotriva exploatării minorilor, semnat la Madrid la 15 decembrie 2005; 

- Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 617/2004 privind înfiinţarea şi organizarea Comitetului naţional director 
pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- H.G. nr. 1443/2004 privind metodologia de repatriere a copiilor români neînsotiti si 
asigurarea masurilor de protectie speciala în favoarea acestora  

-H.G. nr. 1769/2004 privind aprobarea Planului naţional de acţiune pentru eliminarea 
exploatării copiilor prin muncă; 

- H.G. nr. 1237/2007 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul 
Republicii Franceze privind cooperarea în vederea protecţiei minorilor români neînsoţiţi pe 
teritoriul Republicii Franceze şi a întoarcerii acestora în ţara de origine, precum şi în vederea 
luptei împotriva reţelelor de exploatare a minorilor, semnat la Bucureşti la 1 februarie 2007; 

- H.G. nr. 1238/2007 privind aprobarea Standardelor naţionale specifice pentru 
serviciile specializate de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de persoane;  

- H.G. nr. 859/2008 privind aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul 
Republicii Italiene privind cooperarea în domeniul protecţiei minorilor români neînsoţiţi sau în 
dificultate aflaţi pe teritoriul Republicii Italiene, semnat la Roma la 9 iunie 2008; 

- H.G. nr. 867/2009 privind interzicerea muncilor periculoase pentru copii, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenţia multidisciplinară şi în reţea în 
situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi 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 aprobate prin H.G. nr. 
49/2011; 

- H.G. nr. 75/2015 privind reglementarea prestării de către copii de activităţi 
remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modeling; 

- Ordinului nr. 288 din 6 iulie 2006 al secretarului de stat al Autorităţii Naţionale 
pentru Protecţia Drepturilor pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind 
managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului Copilului; 

- Ordinului nr. 335/2881/1990/1072/2007/266/A6880/409/C/2353/C/2008, comun al 
ministrului internelor şi reformei administrative, al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de 
şanse, al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului, al ministrului sănătăţii publice, al 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, al procurorului 
general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi al ministrului justiţiei; 

-  Regulamentului - Cadru de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului aprobat prin H.G. nr. 797/2017, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 
adoptă următoarea  
 
 
 



 
 

HOTĂRÂRE 
 
 
 Art. 1. Se aprobă componenţa Echipei Intersectoriale Locale pentru prevenirea şi 
combaterea exploatării prin muncă a copiilor, a violenţei asupra copilului şi a violenţei în 
familie conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 
 Art. 2. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Echipei Intersectoriale 
Locale pentru prevenirea şi combaterea exploatării prin muncă a copiilor, a violenţei asupra 
copilului şi a violenţei în familie, conform anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri prevederile Hotărârii Consiliului 
Judeţean Alba nr. 167/27 august 2009 privind aprobarea înfiinţării Echipei Intersectoriale 
Locale pentru prevenirea şi combaterea exploatării prin muncă a copiilor şi ale Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba nr. 62/27 martie 2014 privind constituirea Echipei Intersectoriale 
Locale pentru prevenirea şi combaterea exploatării prin muncă a copiilor, își încetează 
aplicabilitatea. 

Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei juridică şi 
administraţie publică - Compartimentul unităţi de asistenţă socială, sănătate şi învăţământ special 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi al directorului general al 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 5. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se publică 
în Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 
comunică: Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, persoanelor şi instituţiilor 
nominalizate, Direcției juridică și administrație publică și Biroului resurse umane din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 195 
Alba Iulia, 17 septembrie 2020 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 1, art. 
139 alin. 5 lit. c şi  art. 5 lit. ee din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific[rile ;i complet[rile 
ulterioare, cu un număr de 31 voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 31 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 



                                                                                                   Anexa nr. 1 la Hotărârea 
                                                     Consiliului Judeţean Alba  nr. 195/17 septembrie 2020 
 
 

 
 

Componenţa Echipei Intersectoriale Locale  
pentru prevenirea şi combaterea exploatării prin muncă a copiilor,  

a violenţei asupra copilului şi a violenţei în familie 
 
 

 
Coordonator: 

Elena Cristina CIONTEA - şef serviciu, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi  
    Protecţia Copilului Alba - Serviciul de intervenție în situaţii  
    de abuz, neglijare, trafic, migraţie, repatrieri, violenţă  
    domestică şi prevenirea marginalizării sociale 

Membri: 
Margareta FEKETE SZENTPETERI - consilier, Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba - Serviciul de 
intervenție în situaţii de abuz, neglijare, trafic, migraţie, 
repatrieri, violenţă domestică şi prevenirea marginalizării 
sociale 

Nadia GEORGESCU - consilier, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi  
    Protecţia Copilului Alba - Serviciul de intervenție în situaţii  
    de abuz, neglijare, trafic, migraţie, repatrieri, violenţă  
    domestică şi prevenirea marginalizării sociale 
Cristian Nicolae PETRICELE - subcomisar, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba 
Cpt. Nicu MANOLACHE  - ofiţer specialist, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean  
    „Avram Iancu” Alba Iulia 
Mihaela PRESECAN - medic, Direcţia de Sănătate Publică Alba 
Monica Florica PAUL - inspector şcolar, Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba 
Zsolt CALMAN GABOR - inspector, Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba 
Anca SAVA   - coordonator Centrul Regional Alba al Agenţiei Naţionale  
    Împotriva Traficului de Persoane 
Claudiu DUŞA  - asistent social, Centrul de Prevenire, Evaluare şi  
    Consiliere Antidrog Alba 
Mihaela CRISTEA  - Asociaţia Caritas-Asistenţa Socială Alba Iulia 
Sorina CRĂCIUN  - asistent social, Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia 
 
 

    CONTRASEMNEAZĂ 
PREŞEDINTE,         SECRETAR GENERAL 
Ion DUMITREL                 Vasile BUMBU 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                   Anexa nr. 2 la Hotărârea 
                                                     Consiliului Judeţean Alba  nr. 195/17 septembrie 2020 

 
 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al  
Echipei Intersectoriale Locale pentru prevenirea şi combaterea exploatării  
prin muncă a copiilor, a violenţei asupra copilului şi a violenţei în familie 

 
 

Art. 1. Cadrul legal 
Organizarea şi funcţionarea Echipei Intersectorială Locală pentru prevenirea şi 

combaterea exploatării prin muncă a copiilor, a violenţei asupra copilului şi a violenţei în 
familie are la bază şi se face în conformitate şi cu respectarea următoarelor acte normative: 

 Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 138/1973 privind vârsta minima de 
încadrare în muncă 

 Convenţia cu privire la drepturile copilului, ratificată prin Legea nr. 18/1990, 
republicată 

 Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 182/1999 privind interzicerea 
celor mai grave forme ale muncii copiilor şi acţiunea imediată în vederea eliminării lor, 
adoptată la cea de-a 87-a sesiune a Conferinţei Generale a Organizaţiei Internaţionale a Muncii 
la Geneva la 17 iunie 1999, ratificată prin Legea nr. 203/2000 

 Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate, 
Protocolul privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, în special a 
femeilor şi copiilor, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii 
transnaţionale organizate, şi Protocolul împotriva traficului ilegal de migranţi pe calea terestră, a 
aerului şi pe mare, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale 
organizate, adoptate la New York la 15 noiembrie 2000, ratificate prin Legea nr. 565/2002 

 Convenţia Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane, 
adoptată la 3 mai 2005, deschisă spre semnare şi semnată de România la Varşovia la 16 mai 
2005, ratificate prin Legea nr. 300/2006 

 Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de personae, cu 
modificările şi completările ulterioare 

 Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare 
 Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare 
 Legea nr. 294/2006 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Spania privind 

cooperarea în domeniul protecţiei minorilor români neînsoţiţi în Spania, repatrierea lor şi lupta 
împotriva exploatării minorilor, semnat la Madrid la 15 decembrie 2005 

 Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu 
modificările şi completările ulterioare 

 H.G. nr. 617/2004 privind înfiinţarea şi organizarea Comitetului naţional director 
pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă, cu modificările şi completările 
ulterioare 

 H.G. nr. 1443/2004 privind metodologia de repatriere a copiilor români neînsotiti si 
asigurarea masurilor de protectie speciala în favoarea acestora  

 H.G. nr. 1769/2004 privind aprobarea Planului naţional de acţiune pentru eliminarea 
exploatării copiilor prin muncă 

 H.G. nr. 1237/2007 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Franceze privind cooperarea în vederea protecţiei minorilor români 
neînsoţiţi pe teritoriul Republicii Franceze şi a întoarcerii acestora în ţara de origine, precum şi 
în vederea luptei împotriva reţelelor de exploatare a minorilor, semnat la Bucureşti la 1 
februarie 2007 

 H.G. nr. 1238/2007 privind aprobarea Standardelor naţionale specifice pentru 
serviciile specializate de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de persoane  

 H.G. nr. 859/2008 privind aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Italiene privind cooperarea în domeniul protecţiei minorilor români 
neînsoţiţi sau în dificultate aflaţi pe teritoriul Republicii Italiene, semnat la Roma la 9 iunie 
2008 



 H.G. nr. 867/2009 privind interzicerea muncilor periculoase pentru copii, cu 
modificările şi completările ulterioare  

 Metodologia-cadru privind prevenirea şi intervenţia multidisciplinară şi în reţea în 
situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi Metodologia 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 aprobate prin H.G. nr. 
49/2011 

 H.G. nr. 75/2015 privind reglementarea prestării de către copii de activităţi 
remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modeling 

 Ordinul nr. 288 din 6 iulie 2006 al secretarului de stat al Autorităţii Naţionale 
pentru Protecţia Drepturilor pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind 
managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului Copilului  

 Ordinul nr. 335/2881/1990/1072/2007/266/A6880/409/C/2353/C/2008, comun al 
ministrului internelor şi reformei administrative, al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de 
şanse, al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului, al ministrului sănătăţii publice, al 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, al procurorului 
general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi al ministrului justiţiei. 

Art. 2. Competenţa aprobării  
(1) Înfiinţarea şi modul de organizare şi funcţionare al Echipei Intersectorială Locală 

pentru prevenirea şi combaterea exploatării prin muncă a copiilor, a violenţei asupra copilului 
şi a violenţei în familie se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean 

(2) Componenţa Echipei Intersectorială Locală pentru prevenirea şi combaterea 
exploatării prin muncă a copiilor, a violenţei asupra copilului şi a violenţei în familie este 
stabilită prin hotărâre a consiliului judeţean.  

Art. 3. Componenţă  
 (1) Din cadrul Echipei Intersectorială Locală pentru prevenirea şi combaterea 

exploatării prin muncă a copiilor, a violenţei asupra copilului şi a violenţei în familie vor face 
parte reprezentanţi ai următoarelor instituţii publice: 

 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 
 Inspectoratul Judeţean de Poliţie Alba; 
 Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Avram Iancu” Alba; 
 Direcţia Judeţeană de Sănătate Publică Alba; 
 Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba; 
 Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba; 
 Centrul Regional Alba al Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane; 
 Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba 
 organizaţii neguvernamentale. 
(2) Se recomandă implicarea reprezentanţilor primăriilor, sindicatelor, patronatelor, 

bisericii, serviciilor de probaţiune, unităţilor de medicină legală, unităţilor de primire în regim de 
urgenţă.  

(3) Fiecare reprezentant al instituţiilor sau organizaţiilor membre are un rol-cheie în 
combaterea exploatării copiilor prin muncă, fiind un coordonator al acţiunilor din sfera sa de 
competenţă, responsabil atât cu diseminarea informaţiei specifice către personalul propriu şi al 
instituţiilor de profil/ din subordine, cât şi cu centralizarea datelor despre cazurile identificate. 

(4) Responsabilităţile Echipei Intersectorială Locală pentru prevenirea şi combaterea 
exploatării prin muncă a copiilor, a violenţei asupra copilului şi a violenţei în familie sunt 
trecute în fişa de post a fiecărui membru. 

Art. 4. Nominalizarea şi înlocuirea membrilor  
(1) Nominalizarea şi înlocuirea reprezentantului fiecărei instituţii în Echipa 

Intersectorială Locală pentru prevenirea şi combaterea exploatării prin muncă a copiilor, a 
violenţei asupra copilului şi a violenţei în familie se notifică, în scris, Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, cu cel puţin 30 de zile înainte de a deveni efectivă, 
urmând ca Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba să propună 
modificarea componenţei echipei, prin hotarare a Consiliului Judeţean Alba. 

(2) Instituţiile reprezentate în Echipa Intersectorială Locală pentru prevenirea şi 
combaterea exploatării prin muncă a copiilor, a violenţei asupra copilului şi a violenţei în 
familie desemnează ca reprezentanţi, persoane având cu prioritate pregătire în domeniul 



prevenirii şi combaterii exploatării copilului prin muncă, în domeniul violenţei asupra copilului 
sau a violenţei în familie. 

Art. 5. Coordonare  
(1) Echipa Intersectorială Locală pentru prevenirea şi combaterea exploatării prin 

muncă a copiilor, a violenţei asupra copilului şi a violenţei în familie este organizată şi 
funcţionează la nivelul Judeţului Alba sub coordonarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Alba.  

(2) Coordonarea Echipei Intersectorială Locală pentru prevenirea şi combaterea 
exploatării prin muncă a copiilor, a violenţei asupra copilului şi a violenţei în familie este 
efectuată de şeful Serviciului de intervenție în situaţii de abuz, neglijare, trafic, migraţie, 
repatrieri, violenţă domestică şi prevenirea marginalizării sociale din cadrul Direcţiei Generală 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

 (3) Coordonatorul Echipei Intersectorială Locală pentru prevenirea şi combaterea 
exploatării prin muncă a copiilor, a violenţei asupra copilului şi a violenţei în familie 
îndeplineşte următoarele atribuţii principale:  

a.) asigura conducerea Echipei Intersectorială Locală pentru prevenirea şi 
combaterea exploatării prin muncă a copiilor, a violenţei asupra copilului şi a violenţei în 
familie  

b.) răspunde de buna funcţionare în îndeplinirea atribuţiilor şi responsabilităţilor 
ce revin Echipei Intersectorială Locală pentru prevenirea şi combaterea exploatării prin muncă 
a copiilor, a violenţei asupra copilului şi a violenţei în familie  

c.) reprezintă Echipa Intersectorială Locală pentru prevenirea şi combaterea 
exploatării prin muncă a copiilor, a violenţei asupra copilului şi a violenţei în familie în relaţia 
cu echipele intersectoriale locale similare din celelalte judeţe si, respectiv, sectoarele 
municipiului Bucuresti, precum şi cu persoanele fizice şi juridice din ţară;  

d.) reprezintă Echipa Intersectorială Locală pentru prevenirea şi combaterea 
exploatării prin muncă a copiilor, a violenţei asupra copilului şi a violenţei în familie în relaţia 
cu mass-media. 

Art. 6. Misiune şi rol 
(1) Echipa Intersectorială Locală pentru prevenirea şi combaterea exploatării prin 

muncă a copiilor, a violenţei asupra copilului şi a violenţei în familie este o echipă 
multidisciplinară şi interinstituţională cu misiunea de a identifica/referi/monitoriza cazurile de 
muncă a copilului în aria teritorială de competenţă, conform legislaţiei în vigoare. 

(2) Echipa Intersectorială Locală pentru prevenirea şi combaterea exploatării prin 
muncă a copiilor, a violenţei asupra copilului şi a violenţei în familie nu se suprapune peste 
echipa multidisciplinară şi interinstituţională de evaluare şi/sau intervenţie pentru cazurile de 
violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi are rol consultativ pentru managerii de caz, 
în ceea ce priveşte particularităţile cazurilor şi cooperarea dintre instituţiile participante la 
managementul de caz, precum şi pentru factorii de decizie, în ceea ce priveşte elaborarea de 
strategii, revizuirea acestora, înfiinţarea de servicii, realizarea de activităţi de prevenire prin 
formularea unor recomandări. 

(3) Echipa Intersectorială Locală pentru prevenirea şi combaterea exploatării prin 
muncă a copiilor, a violenţei asupra copilului şi a violenţei în familie nu reprezintă o echipă de 
intervenţie directă pentru copiii victime ale exploatării prin muncă.  

(4) Echipa Intersectorială Locală pentru prevenirea şi combaterea exploatării prin 
muncă a copiilor, a violenţei asupra copilului şi a violenţei în familie 

 trebuie să acţioneze ca persoane resursă pe plan judeţean/local pentru profesioniştii 
care intervin direct sau pentru cei care doresc să implementeze proiecte/acţiuni de prevenire; 

 supraveghează activitatea globală de monitorizare a cazurilor de exploatare a copiilor 
prin muncă, iar Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba răspunde de 
centralizarea datelor de monitorizare. 

(5) Atribuţiile Echipei Intersectoriale Locală pentru prevenirea şi combaterea 
exploatării prin muncă a copiilor, a violenţei asupra copilului şi a violenţei în familie se pot 
extinde pentru toate formele de violenţă asupra copilului şi violenţa în familie pentru evitarea 
dublării eforturilor şi paralelismelor în acest domeniu. 

 
 



Art. 7. Responsabilităţi în domeniul managementului de caz în situaţiile de violenţă 
asupra copilului şi violenţă în familie 

Echipa Intersectorială Locală pentru prevenirea şi combaterea exploatării prin muncă a 
copiilor, a violenţei asupra copilului şi a violenţei în familie are următoarele responsabilităţi: 

a.) la solicitarea managerului de caz, oferă expertiză prin membrii săi (informaţii de 
specialitate, consultare pe caz, referiri către alţi specialişti, facilitarea implicării instituţiei în 
cazul respectiv); 

b.) la solicitarea managerului de caz, facilitează cooperarea dintre instituţiile participante 
la managementul de caz; 

c.) analizează anual datele statistice realizate de Direcţia Generală de Asistenţă social şi 
Protecţia Copilului Alba privind: abuzul şi neglijarea copilului, copiii exploataţi şi aflaţi în 
situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, copiii victime 
ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state şi violenţa în familie; 

d.) formulează recomandări privind îmbunătăţirea activităţii din domeniul prevenirii şi 
combaterii violenţei asupra copilului şi a violenţei în familie (planuri de acţiuni, propuneri de 
revizuire a strategiilor şi planurilor existente, înfiinţarea de noi servicii, derularea de acţiuni de 
prevenire, diseminarea de bune practici, informarea publicului, formarea profesioniştilor), pe 
care le înaintează factorilor de decizie de pe plan judeţean în cadrul raportărilor bianuale; 

e.) întocmeşte rapoarte bianuale privind activitatea din domeniul prevenirii şi combaterii 
violenţei asupra copilului şi a violenţei în familie, în baza analizei datelor statistice, a bunelor 
practici colectate şi a altor informaţii relevante; 

f.) identifică exemple de bune practici în domeniu, în vederea diseminării acestora către 
profesionişti; 

g.) participă la activităţi de prevenire în şcoli şi comunităţi, precum şi de informare a 
publicului, inclusiv prin mass-media; 

h.) informează colegii din instituţia proprie şi structurile din teritoriu cu privire la 
prezenta metodologie-cadru şi alte acte normative în domeniu; 

i.) participă la programe de formare a profesioniştilor în domeniu; 
j.) întocmeşte raportul anual privind activitatea din domeniul prevenirii şi combaterii 

violenţei asupra copilului şi a violenţei în familie, pe care îl înaintează direcţiei cu atribuţii 
privind protecţia copilului din cadrul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. Raportul anual 
cuprinde recomandări privind îmbunătăţirea legislaţiei, a mecanismelor de monitorizare şi bunele 
practici identificate. 

Art. 8. Responsabilităţi în domeniul prestării de către copii de activităţi remunerate în 
domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modeling 

(1) Echipa Intersectorială Locală pentru prevenirea şi combaterea exploatării prin 
muncă a copiilor, a violenţei asupra copilului şi a violenţei în familie analizează datele transmise 
de către serviciul public de asistenţă socială şi întocmeşte un plan de vizite la locurile de derulare 
a activităţilor aflate încă în desfăşurare, în vederea verificării condiţiilor. 

(2) În vederea realizării vizitelor prevăzute la alin. 1, reprezentanţii direcţiei generale de 
asistenţă socială şi protecţia copilului şi membrii Echipei Intersectorială Locală pentru 
prevenirea şi combaterea exploatării prin muncă a copiilor, a violenţei asupra copilului şi a 
violenţei în familie au drept de acces la sediile unde organizatorul desfăşoară activitatea cu 
copilul. 

(3) În situaţia în care, ca urmare a vizitelor efectuate, reprezentanţii direcţiei generale de 
asistenţă socială şi protecţia copilului şi membrii Echipei Intersectorială Locală pentru 
prevenirea şi combaterea exploatării prin muncă a copiilor, a violenţei asupra copilului şi a 
violenţei în familie constată că sunt puse în pericol viaţa, sănătatea, dezvoltarea fizică, psihică, 
intelectuală sau morală a copilului, prin nerespectarea condiţiilor prevăzute la art. 4 din H.G. nr. 
75/2015 privind reglementarea prestării de către copii de activităţi remunerate în domeniile 
cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modeling, aceştia întocmesc un proces-verbal de 
constatare. 

(4) Procesul-verbal de constatare se semnează de către reprezentanţii direcţiei generale de 
asistenţă socială şi protecţia copilului şi membrii Echipei Intersectorială Locală pentru 
prevenirea şi combaterea exploatării prin muncă a copiilor, a violenţei asupra copilului şi a 
violenţei în familie, cei ai organizatorului activităţii, precum şi de către părintele care însoţeşte 
copilul sau, după caz, de către însoţitor. În situaţia în care reprezentantul organizatorului sau 



părintele/însoţitorul refuză să semneze, reprezentantul direcţiei generale de asistenţă socială şi 
protecţia copilului consemnează refuzul în procesul-verbal de constatare. 

Art. 9. Responsabilităţi în domeniul interzicerea muncilor periculoase pentru copii 
(1) Toate cazurile de copii implicaţi în cele mai grave forme de muncă a copiilor, 

respectiv munci intolerabile şi munci periculoase, se raportează obligatoriu la direcţia generală 
de asistenţă socială şi protecţia copilului, care coordonează activitatea echipei intersectoriale 
locale pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă şi asigură monitorizarea 
acestor cazuri. 

(2) Serviciul de intervenție în situaţii de abuz, neglijare, trafic, migraţie, repatrieri, 
violenţă domestică şi prevenirea marginalizării sociale din cadrul Direcţiei Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Alba răspunde de evaluarea cazurilor şi aprecierea muncilor în 
sectorul formal, desfăşurate în baza contractelor civile, şi a activităţilor din sectorul informal ca 
fiind munci periculoase, ţinând cont de definiţia prevăzută la art. 2, criteriile prevăzute la art. 3, 
lista prevăzută în anexa la H.G. nr. 867/2009 privind interzicerea muncilor periculoase pentru 
copii şi metodologia prevăzută la alin. 4. 

(3) Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Alba evaluează cazurile de 
copii implicaţi în munci intolerabile şi munci periculoase în vederea luării măsurilor care se 
impun şi oferirii serviciilor necesare pentru copii şi familiile acestora, în baza unui plan de 
reabilitare şi/sau integrare socială ori, în cazul în care copilul este separat de familie, a unui plan 
individualizat de protecţie. 

Art. 10. Responsabilităţi în prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă şi 
a traficului de copii 

 la nivel de echipă 
1. elaborează planurile locale de acţiune, care ar trebui să cuprindă cel puţin 

următoarele aspecte: 
a.) acţiuni de diseminare a informaţiei despre rolul şi responsabilităţile 

Echipei Intersectorială Locală pentru prevenirea şi combaterea exploatării prin muncă a 
copiilor, a violenţei asupra copilului şi a violenţei în familie, despre mecanismul de 
monitorizare a copiilor exploataţi şi la risc de exploatare prin muncă în vederea sensibilizării 
publicului pentru a participa activ la identificarea cazurilor, precum şi a autorităţilor locale 
pentru a sprijini proiectele din domeniu; 

b.) acţiuni de prevenire în şcoli şi comunităţi, centrate pe consecinţele 
muncii premature asupra dezvoltării copilului, a familiei sale şi a comunităţii; 

c.) modalităţi de identificare a copiilor exploataţi prin muncă, conform 
procedurilor stabilite în baza prezentei metodologii; 

2. elaborează rapoartele periodice şi anuale cu privire la situaţia copiilor 
exploataţi şi la risc de exploatare prin muncă, incluzând propuneri pentru a fi supuse atenţiei 
USMC, după aprobarea lor de Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Alba: 

a.) elaborarea de programe de prevenire şi combatere a exploatării prin 
muncă a copilului; 

b.) îmbunătăţirea legislaţiei; 
c.) identificarea de bune practici; 

3. sprijină activităţile profesioniştilor care intervin direct pe cazuri atât de 
exploatare, cât şi la risc de exploatare şi asigură pregătirea acestora, în funcţie de resursele 
disponibile; 

4. organizează vizite de monitorizare în locurile suspectate pentru exploatarea 
prin muncă a copiilor. 

 prin intermediul membrilor echipei, în mod individual: 
1. identifică situaţiile de copii exploataţi prin muncă şi le raportează la Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, inclusiv situaţiile de urgenţă care se 
semnalează la Serviciul telefonul copilului din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Alba; 

2. identifică soluţii individualizate pentru fiecare copil exploatat prin muncă, în 
conformitate cu mandatul instituţiei în care lucrează, şi furnizează informaţii pentru completarea 
fişei de monitorizare (de către managerul de caz nominalizat de Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Alba). 

 



Art. 11. Mod de lucru 
(1) Pentru realizarea responsabilităţilor menţionate anterior se organizează lunar reuniuni 

de lucru, conform procedurilor interne ale fiecărei echipe, aprobate de fiecare instituţie. 
(2) Între instituţiile reprezentate în Echipa Intersectorială Locală pentru prevenirea şi 

combaterea exploatării prin muncă a copiilor, a violenţei asupra copilului şi a violenţei în 
familie se încheie convenţii de parteneriat pe o perioadă minimă de 3 ani. 

Art. 12. Şedinţe 
(1) Echipa Intersectorială Locală pentru prevenirea şi combaterea exploatării prin 

muncă a copiilor, a violenţei asupra copilului şi a violenţei în familie se întruneşte în sedinţă 
ordinară de lucru lunar, la convocarea coordonatorului, precum şi în sedinţă 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 puţin 3 zile înainte de data şedintei, în 
cazul şedinţelor ordinare, şi cu cel puţin 24 ore înainte, în cazul şedintelor extraordinare.  

(3) Convocarea trebuie să conţină informaţii despre scopul/tema întâlnirii, locul, data şi 
ora pentru care se face convocarea.  

(4) Prezenţa membrilor la şedinţă este obligatorie. Neparticiparea la întalnire trebuie 
justificată. 

(5) În cazul în care un membru absentează de la şedinte de trei ori consecutiv, fără motive 
temeinice, coordonatorul va propune instituţiei care l-a delegat, înlocuirea celui în cauza.  

Art. 13. Organizarea şedinţei 
(1) Şedinţele de lucru vor fi organizate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba, prin coordonatorul echipei, la sediul direcţiei, în spaţii special 
amenajate, care să asigure confidenţialitatea datelor şi informaţiilor referitoare la copiii 
exploataţi prin muncă, copiii victime ale violenţei şi familiile acestora, precum şi victimele 
violenţei în familie.  

(2) Şedinţa este legal constituită şi se desfăşoară în prezenţa majorităţii membrilor sai.  
(3) Şedinţele Echipei Intersectorială Locală pentru prevenirea şi combaterea exploatării 

prin muncă a copiilor, a violenţei asupra copilului şi a violenţei în familie nu sunt publice. 
Art. 14. Conducerea şedinţei 
(1) Şedinţele de lucru sunt conduse de către coordonatorul acesteia  
(2) În cadrul şedinţelor de lucru, activităţile de secretariat sunt asigurate de către unul din 

reprezentanţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba desemnat de 
coordonator. 

(3) Dezbaterile din cadrul şedinţei sunt consemnate în procesul-verbal, semnat de 
coordonator şi membrii prezenţi.  

(4) Procesele-verbale ale şedinţelor se depun într-un dosar special, arhivat la sediul 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, conform legislaţiei în 
vigoare.  

Art. 15. Documente  
(1) Documentele emise de Echipei Intersectorială Locală pentru prevenirea şi 

combaterea exploatării prin muncă a copiilor, a violenţei asupra copilului şi a violenţei în 
familie se semnează de către coordonator  

(2) Toate documentele, inclusive cele aferente instrumentării cazurilor, precum şi 
corespondenţa între instituţiile şi organizaţiile care au desemnaţi membri se înregistrează în 
registrul de intrări/ieşiri al echipei. 

Art. 16. Dispoziţii finale 
Prevederile prezentului regulament se completează, în mod corespunzător, cu prevederile 

legislaţiei în vigoare care reglementează domeniul prevenirii şi combaterii exploatării copiilor 
prin muncă, a violenţei asupra copilului şi a violenţei în familie, precum şi cu alte acte normative 
incidente în acest domeniu de activitate. 

   CONTRASEMNEAZĂ 
PREŞEDINTE,         SECRETAR GENERAL 
Ion DUMITREL                 Vasile BUMBU 

 
 


