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RAPORT DE SPECIALITATE  

privind proiectul de hotărâre având ca obiect modificarea componenței Echipei Intersectoriale 
Locale pentru prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin muncă, a violenței asupra 

copilului și a violenței în familie Arad 
  
 

1. Descrierea situației actuale 
Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Arad în temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. 

d), alin. (5) lit. b) și art.196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, asigură potrivit competențelor cei revin, alături de alte 
instituții publice, cadrul necesar prevenirii și combaterii exploatării copiilor prin muncă, a violenței 
asupra copiilor și a violenței în familie la nivelul județului Arad. 

În temeiul dispozițiilor art. 13 alin. (4) - (8) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și 
combaterea violenței în familie, cu modificările și completările ulterioare, ale  
prevederilor cap. IV din anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr. 49/2011 pentru aprobarea 
Metodologie - cadru privind prevenirea și intervenția în echipă multidisciplinară și în rețea în 
situațiile de violență asupra copilului și de violență în familie, a Metodologiei de intervenție 
multidisciplinară și interinstituțională privind copiii exploatați și aflați în situații de risc de 
exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum și copiii români migranți 
victime ale altor forme de violență pe teritoriul altor state și a prevederilor art. 6 alin. (1) din 
Hotărârea Guvernului nr. 867/2009 privind interzicerea muncilor periculoase pentru copii, încă din 
anul 2018, la nivelul Unității Administrativ-Teritoriale a Județului Arad a fost constituită  Echipa 
Intersectorială Locală pentru prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin muncă, a violenței 
asupra copilului și a violenței în familie, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 
238/30.08.2018, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 325/30.10.2018. 
 
2. Documentarea juridică ce are ca obiect cercetarea temeiului legal al proiectului de hotărâre, 

stabilirea corectă a stării de fapt și legalitatea prin corecta încadrare în drept a stării de fapt, 
respectarea competenței și concordanței dispozițiilor propuse în proiect cu prevederile 
legale și principiile de drept 

Echipa Intersectorială Locală în domeniul prevenirii și combaterii exploatării prin muncă a 
copiilor a fost înființată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 238/ 30.08.2018, modificată la 
rândul ei prin Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 325/30.10.2018. 
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Regimul juridic potrivit căruia Echipa Intersectorială Locală se constituie și funcționează 
este:  

- Legea nr. 217/ 2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- 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, cu modificarile ulterioare,  

- Hotărârea Guvernului nr. 867/ 2009 privind interzicerea muncilor periculoase pentru copii, 
cu modificarile ulterioare,  

- Hotărârea Guvernului nr. 75/ 2015 privind reglementarea prestării de către copii de 
activităţi remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modeling, cu 
modificarile ulterioare. 
Componenţa Echipei Intersectoriale Locale este coordonată de Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Arad, iar membrii acesteia sunt reprezentanţi ai 
următoarelor instituții publice, precum și a unor organizații neguvernamentale: 
1. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad; 
2. Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul Arad; 
3. Inspectoratul de Poliţie al Județului Arad; 
4. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Arad; 
5. Direcţia de Sănătate Publică a Județului Arad; 
6. Inspectoratul Școlar Judeţean Arad; 
7. Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad; 
8. Organizaţii neguvernamentale.  

Având în vedere faptul că, în prezent au intervenit modificări în ceea ce privește 
reprezentanții instituțiilor publice desemnate prin lege și a ONG-urilor, au fost solicitate propuneri 
de către DGASPC Arad, propuneri care au fost formulate în scris de fiecare dintre instituțiile 
desemnate.  

În urma propunerilor transmise către DGASPC Arad și formulate prin adresa DGASPC Arad  
nr.36782/14.09.2021, înregistrată la Consiliul Județean Arad cu nr. 20434/14.09.2021, se propune 
actualizarea componenței Echipei intersectoriale după cum urmează:  

➢ Coordonator echipă – dl. Macavei Sorin - șef serviciu la Serviciul pentru Prevenirea 

Marginalizării Sociale, Trafic, Migrație și Repatrieri din cadrul Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Arad;  

➢ Membru și înlocuitor al coordonatorului – dna. Codreanu Mihaela - șef serviciu la Serviciul 

Intervenție în regim de urgență, Situații de Abuz, Neglijare și Violență Domestică din cadrul 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad; 

➢ Membru – dl. Popa Bogdan, reprezentant Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul 

Arad; 

➢ Membru – comisar șef Binchici Bogdan, reprezentant al Inspectoratul Județean de Poliție 

Arad; 

➢ Membru – locotenent Bosoncea Valentin, reprezentant al Inspectoratului Județean de 

Jandarmi Arad; 

➢ Membru – dr. Ghișe Ramona, reprezentant al Direcției de Sănătate Publică a județului 

Arad; 

➢ Membru – dna. Milencovici Svetlana Zagorka, reprezentant al Inspectoratului Școlar 

Județean Arad; 
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➢ Membru - dna. Ignuța Laura, reprezentant al Inspectoratului Teritorial de Muncă Arad; 

➢ Membru – dl. Mihuța Marius, reprezentant Fundația Umanitar Creștină Speranța; 

➢ Membru - dl. Stepan Raul, reprezentant Fundația BNA Humanitas. 

3. Schimbările preconizate, legat de domeniul de activitate 
Prin adoptarea proiectului de hotărâre se asigură continuitatea atingerii obiectivului principal 

al Echipei intersectoriale, respectiv a prevenirii și combaterii exploatării prin muncă a copiilor și a 
violenței asupra acestora, precum și a violenței în familie la nivelul județului Arad. 
 
4. Măsurile concrete de implementare 

Potrivit prevederilor art. 240 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, apreciem că adoptarea proiectului de hotărâre este 
necesară și oportună, în vederea asigurării cadrului necesar exercitării prerogativelor Echipei 
intersectoriale Locale pentru prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin muncă, a violenței 
asupra copilului și a violenței în familie Arad. 

 
 
 
 
Față de cele de mai sus precizate, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre având ca 

obiect modificarea componenței Echipei Intersectoriale Locale pentru prevenirea și combaterea 
exploatării copiilor prin muncă, a violenței asupra copilului și a violenței în familie Arad. 

 
 
 

 
Șef Serviciu Guvernanță Corporativă,  

Ajutor de Stat și Transport 

 
Compartiment Contractare Servicii Sociale 

Consilier juridic, 
Dan Florin BUDA Georgeta SABĂU 

 
 


