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Vigoare

M.O. 297/2006

Ordin pentru aprobarea Planului-cadru de actiune in vederea reintegrarii sociale a copiilor strazii
M.Of.nr. 297 din 3 aprilie 2006

Ordin nr. 100
pentru aprobarea Planului-cadru de actiune in
vederea reintegrarii sociale a
copiilor strazii
In temeiul prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 12/2001
privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si
Adoptie, aprobata si modificata prin Legea nr. 252/2001, cu modificarile
ulterioare, si ale art. 5 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 1.432/2004
privind atributiile, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru
Protectia Drepturilor Copilului,
secretarul de stat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor
Copilului emite prezentul ordin.
Articol unic. - Se aproba Planul-cadru de actiune in vederea reintegrarii
sociale a copiilor strazii, prevazut in anexa care face parte integranta din
prezentul ordin.
Secretarul de stat al Autoritatii Nationale pentru
Protectia Drepturilor Copilului,
Bogdan Adrian Panait
Bucuresti, 15 martie 2006.
Nr. 100.
ANEXA
PLAN-CADRU DE ACTIUNE
in vederea reintegrarii sociale a copiilor strazii
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Grupul tinta avut in vedere este reprezentat de copiii care traiesc
si/sau muncesc pe strada, impreuna sau nu cu familia lor, respectiv:
a) familii cu copii in strada;
b) copiii strazii - cei care traiesc permanent in strada si nu intretin
nici un fel de legaturi cu familia;
c) copii in strada - cei care se afla circumstantial in strada si care
pastreaza legaturi ocazionale cu familia;
d) copii pe strada - cei care se afla permanent pe strada trimisi de
familie pentru a castiga bani prin diverse munci, cersit sau mici furturi.
Obiective generale:
▪ Analiza situatiei copiilor aflati in strada;
▪ Interventia in vederea controlului si ameliorarii acesteia;
▪ Prevenirea situatiilor similare.
Obiective operationale:
▪ reducerea numarului de copii aflati in strada;
▪ crearea/dezvoltarea/diversificarea unor servicii specializate, adresate
acestei categorii de copii, la nivelul primariilor sectoarelor Municipiului
Bucuresti/consiliilor judetene/DGASPC-uri;
▪ specializarea personalului implicat in activitatea de evaluare,
protejare, recuperare si reintegrare a copiilor strazii;
▪ infiintarea in cadrul DGASPC-urilor de echipe stradale/servicii sociale
stradale, cuprinse in organigrama.
Actiuni premergatoare implementarii planului de actiune:
▪ infiintarea si operationalizarea serviciului social stradal, conform
prevederilor Ordinului nr. 132/2005 pentru aprobarea standardelor minime
obligatorii privind serviciile destinate protectiei copiilor strazii, aparut
in M.O. bis 743/16.08.2005;
▪ instruirea/pregatirea politistilor comunitari cu privire la prevederile
Legii nr. 272/2004 privind promovarea si protectia drepturilor copilului de
catre ANPDC in colaborare cu IGP;
▪ stabilirea echipelor de interventie si a modului de colaborare a
acestora;
▪ informarea parintilor cu privire la obligatiile si sanctiunile Legii
272/2004 "alin. (1) Indemnul ori inlesnirea practicarii cersetoriei de catre
un minor sau tragerea de foloase de pe urma practicarii cersetoriei de catre
un minor se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 3 ani; alin. (2) Recrutarea
ori constrangerea unui minor la cersetorie se pedepseste cu inchisoare de la
1 la 5 ani; Daca fapta prevazuta la alin. (1) sau (2) este savarsita de un
parinte sau de reprezentantul legal al minorului, pedeapsa este inchisoarea
de la 2 la 5 ani, pentru fapta prevazuta la alin. (1), si de la 2 la 7 ani si
interzicerea unor drepturi, pentru fapta prevazuta la alin. (2). Art. 133
Fapta parintelui sau a reprezentantului legal al unui copil de a se folosi de
acesta pentru a apela in mod repetat la mila publicului, cerand ajutor
financiar sau material, se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani si
interzicerea unor drepturi";
▪ identificarea zonelor de risc (zonele frecventate de copii ai strazii);
▪ inaintarea catre instantele judecatoresti a dosarelor in vederea
decaderii din drepturi a parintilor copiilor aflati pe strada.
ACTIUNI CONCRETE DE IMBUNATATIRE A SITUATIEI COPIILOR STRAZII
(2006-2008)
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Termen
propus de
ANPDC

Nr. Activitati

Responsabili

1

Infiintarea unui Centru de coordonare care va functiona
ca serviciu non-stop ce se adreseaza beneficiarilor
indirecti (comunitate, politie, jandarmerie, ONG etc).
Centrul va functiona in subordinea Primariei generale a
capitalei, amenajarea si dotarea spatiului va fi
realizata de catre ANPDC iar asigurarea permanentei
functionarii serviciului va fi facuta de catre
specialisti din cadrul DGASPC-urilor celor sase sectoare
care vor beneficia de formare in cadrul programului
contractat de ANPDC. Centrul va fi dotat cu telefon si va
avea o baza de date cu informatii punctuale (cate locuri
sunt in cadrul serviciilor, unde au fost semnalate
ultimele cazuri, componenta nominala a echipelor stradale
si informatii cu privire la activitatea curenta a
acestora. Activitatile si normele de functionare vor fi
aprobate de Consiliul General al Municipiului Bucuresti

Primaria Generala a
Municipiului
Bucuresti
ANPDC

Trimestrul I
2006

2

Infiintarea, prin hotarare de consiliu local, in cadrul
fiecarei Directii Generale de Asistenta Sociala si
Protectia Copilului a unui compartiment specializat pe
copiii strazii (minimum 3 specialisti) iar la nivelul
sectoarelor Municipiului Bucuresti, a unui serviciu
social stradal in care sa activeze minim 8 specialisti

Consiliile Locale
Directiile Generale
de Asistenta Sociala
si Protectia Copilului

Trimestrul II
2006

3

Operationalizarea centrelor existente si evaluarea
situatiei grupurilor tinta la nivelul fiecarui oras.
In evaluarea grupurilor tinta se va avea in vedere timpul
cat au stat in strada, judetul de origine, starea
sanatatii, eventuala stare infractionala. Copiii nu vor
sta in spatiile destinate evaluarii mai mult de 72 de ore
(in situatii speciale, acest termen se poate prelungi
pana la 15 zile)

ANPDC
Directiile Generale
de Asistenta Sociala
si Protectia Copilului

Trimestrul II
2006

4

Actiunile vor fi pregatite de catre DGASPC-uri impreuna
cu sectiile de politie (politia comunitara).
Locul si ora actiunilor vor fi stabilite de comun acord
de catre sefii sectiilor de politie si de directorul
DGASPC.
Actiunile se vor efectua succesiv la perioade scurte de
timp si la ore diferite.
Din echipe pot face parte si reprezentanti ai
organizatiilor neguvernamentale autorizate cu activitate
si experienta in protectia/reintegrarea sociala a
copiilor strazii care desfasoara programe de asistenta
sociala in raza sectorului/judetului respeciv

Directorii Directiilor
Generale de
Asistenta Sociala si
Protectia Copilului
IGP (IJP/DGPMB Sefii Sectiilor de
Politie comunitara)
Organizatiile
neguvernamentale
autorizate

Trimestrul II
2006

5

Identificarea zonelor de interventie si aproximarea
numarului de copii aflati in strada

Directiile Generale
de Asistenta Sociala
si Protectia Copilului
Inspectoratele de
Politie
ANPDC

Trimestrul II
2006

6

Pregatirea periodica a actiunilor.
Frecventa interventiilor in strada va fi corelata cu
plecarea copiilor adusi la actiunile precedente in
spatiile de evaluare.
Mijloacele de transport cu care copiii vor fi dusi in

Consiliile locale
Directiile Generale
de Asistenta Sociala
si Protectia Copilului
IGP (IJP/DGPMB -

Permanent

3

Centre vor fi puse la dispozitie de catre DGASPC-uri si
sectiile de politie

Sefii Sectiilor de
Politie)

7

Luarea masurilor de protectie pentru copiii proveniti
din strada.
Protejarea in centrele de urgenta/rezidentiale (inclusiv
centrele organizatiilor neguvernamentale), precum si
transferul copiilor strazii spre alte institutii
specializate se va face prin decizie a directorului
DGASPC respectiv prin hotarare a Comisiei pentru
Protectia Copilului si/sau prin hotarare data de instanta
judecatoreasca din judetul/sectorul in care se afla
institutia.
In cazul in care este necesar transferul copilului intr-o
institutie de ocrotire din alt judet, deplasarea se va
face sub protectia politiei; in aceasta situatie, copilul
va fi insotit de asistentii sociali ai DGASPC judetului
de rezidenta al acestuia

Directorii Directiilor
Permanent
Generale de Asistenta
Sociala si Protectia
Copilului Comisiile
pentru Protectia
Copilului Instantele
judecatoresti Politia
Transporturi
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Stabilirea identitatii copiilor proveniti din strada
(declararea tardiva a nasterii, identificarea parintilor,
efectuarea anchetelor sociale etc.)

Directorii Directiilor
Permanent
Generale de Asistenta
Sociala si Protectia
Copilului
Inspectoratul General
de Informatizare si
evidenta populatiei
si structurile locale
ale acestuia
Institutul de
Medicina Legala si
laboratoarele
teritoriale pentru
medicina legala
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Supravegherea si asistarea copiilor proveniti din strada,
in vederea reintegrarii lor sociale.
Specialistii serviciilor publice specializate vor intocmi
si prezenta comisiei pentru protectia copilului rapoarte
bilunare cu privire la evolutia copiilor proveniti din
strada

Directorii Directiilor
Permanent
Generale de Asistenta
Sociala si Protectia
Copilului
Comisia pentru
Protectia Copilului

10 Analizarea situatiei copiilor strazii in cadrul
comisiilor pentru protectia copilului sau a instantei
judecatoresti in cazul parintii care refuza sa isi dea
acordul conform legii: "In situatia in care parintii sau
reprezentantul legal al copilului refuza sau impiedica in
orice mod efectuarea verificarilor de catre
reprezentantii directiei generale de asistenta sociala si
protectia copilului, iar acestia stabilesc ca exista
motive temeinice care sa sustina existenta unei situatii
de pericol iminent pentru copil, datorata abuzului si
neglijarii, directia generala de asistenta sociala si
protectia copilului sesizeaza instanta judecatoreasca,
solicitand emiterea unei ordonante presedintiale de
plasare a copilului in regim de urgenta la o persoana, la
o familie, la un asistent maternal sau intr-un serviciu
de tip rezidential, licentiat in conditiile legii;
In termen de 48 de ore de la data executarii ordonantei
presedintiale prin care s-a dispus plasamentul in regim
de urgenta, directia generala de asistenta sociala si

Comisia pentru
Protectia Copilului
Instanta
judecatoreasca

Trimestrul II
2006

4

protectia copilului sesizeaza instanta judecatoreasca
pentru a decide cu privire la: inlocuirea plasamentului
in regim de urgenta cu masura plasamentului, decaderea
totala sau partiala din exercitiul drepturilor
parintesti"
11 Incheierea unor conventii de colaborare intre serviciile
publice specializate, DGASPC-uri si organizatiile
neguvernamentale cu activitate si experienta in
protectia/reintegrarea sociala a copiilor strazii.
Specialistii serviciilor publice specializate vor
colabora cu lucratorii stradali si asistentii sociali ai
organizatiilor neguvernamentale; copiii vor putea fi
plasati in centrele rezidentiale ale acestora.
De asemenea, in baza conventiilor de colaborare,
organizatiilor neguvernamentale le vor fi repartizate
anumite zone in care sa desfasoare activitati specifice,
in vederea monitorizarii si interventiei

Consiliile locale
de sector
Directiile Generale
de Asistenta Sociala
si Protectia Copilului
in parteneriat cu
Organizatiile
neguvernamentale
Comisiile pentru
Protectia Copilului

Trimestrul II
2006

12 Crearea/dezvoltarea unor servicii de consiliere si suport
pentru parinti, adresate inclusiv familiilor copiilor
aflati pe strada.
Aceste servicii pot fi realizate in parteneriat cu
organizatii neguvernamentale autorizate sa desfasoare
activitati in domeniul protectiei copilului

Directiile Generale
de Asistenta Sociala
si Protectia Copilului
in parteneriat cu
Organizatiile
neguvernamentale

Permanent

13 Organizarea unor cursuri de pregatire a lucratorilor
sociali stradali/a personalului centrelor

Autoritatea Nationala Semestrul II
Pentru Protectia
2006
Drepturilor Copilului

14 Elaborarea unor instrumente de lucru unitare, necesare in
activitatile de monitorizare si reintegrare sociala a
copiilor strazii (fisa copilului, baza de date etc.)
In realizarea acestora vor colabora specialistii
organizatiilor publice si private cu experienta in
domeniu

Autoritatea Nationala Semestrul I
pentru Protectia
2006
Drepturilor Copilului
Directiile Generale
de Asistenta Sociala
si Protectia Copilului
Organizatii
neguvernamentale

15 Crearea conditiilor necesare pentru implementarea
proiectului cu finantare externa "Initiativa Copiii
Strazii", prin ratificarea acordului de imprumut dintre
Romania si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei,
incheierea acordurilor de imprumut subsidiar intre
Ministerul Finantelor Publice si ANPDC, infiintarea
unitatii de management a proiectului, elaborarea
manualului de implementare a proiectului si demararea
procedurilor de selectare a subproiectelor care urmeaza
sa fie implementate

Autoritatea Nationala Semestrul II
Pentru Protectia
2006
Drepturilor Copilului
Ministerul Finantelor
Publice

16 Obtinerea aprobarii BDCE pentru lista cu judetele/
sectoarele si subproiectele care urmeaza sa fie
implementate, inceperea intocmirii studiilor de
fezabilitate pentru aceste subproiecte si demararea
semnarii conventiilor de implementare, stabilirea
ONG-urilor si a altor parteneri care participa la
proiect, inceperea implemetarii subproiectelor

ANPDC
Consiliile Judetene/
Consiliile Locale
DGASPC

Semestrul I
2007

17 Finalizarea primelor subproiecte, pregatirea personalului
din noile servicii, monitorizarea activitatii

ANPDC
Consiliile Judetene/
Consiliile Locale

Semestrul II
2007

5

subproiectelor finalizate

DGASPC

Rezultate asteptate:
▪ scaderea numarului de familii cu copii in strada, a copiilor proveniti
din familii care cersesc si/sau muncesc in strada precum si a copiilor aflati
permanent in strada, pana in luna decembrie 2006 prin protejarea lor in
sistemul de protectie si prin reintegrarea lor in familie;
▪ implementarea cadrului de actiune la nivelul Municipiului Bucuresti si
la nivel national prin stabilirea unor directii clare de colaborare intre
sectoare si Primaria Generala a Municipiului Bucuresti, Inspectoratele
Judetene de Politie si DGASPC-uri;
▪ incheierea de conventii de colaborare intre serviciile publice
specializate si organizatiile neguvernamentale si adoptarea unei metodologii
de lucru comune;
▪ actualizarea bazei de date cu privire la evidenta copiilor strazii si
monitorizarea situatiei acestora existenta in cadrul Centrului de Coordonare
si Informare din Bucuresti si crearea bazei de date la nivel national;
▪ prevenirea revenirii in strada a copiilor;
▪ dezvoltarea de noi servicii destinate copiilor strazii/in cadrul
proiectului "Initiativa copiii strazii" se vor infiinta la nivel national
aproximativ 20 de centre care pot oferi adapost de zi si de noapte pentru
circa 300 de copii, se vor organiza cursuri de instruire a circa 150 de
asistenti sociali in activitati specifice, in special in domeniul prevenirii
si eliminarii dependentei de droguri.
ACTIUNI DE INFORMARE CU PRIVIRE LA DREPTURILE, OBLIGATIILE
SI RESPONSABILITATILE GRUPURILOR TINTA
Nr. Activitati

Responsabili

1.

Directiile Generale Permanent
de Asistenta Sociala
si Protectia
Copilului (serviciul
social stradal)
IGP (IJP/DGPMB Politistii comunitari

Actiuni de informare a parintilor aflati cu copii in strada
Actiunile de informare se vor face de catre fiecare DGASPC
(care isi vor desemna echipe pentru acest lucru), si vor avea
loc intr-o etapa premergatoare actiunilor prevazute mai sus.
Astfel, parintii vor fi atentionati si informati cu privire la
prevederile legii, vor fi informati cu privire la drepturile
si obligatiile pe care le au si care sunt consecintele pe care
le vor suporta in cazul in care mai sunt gasiti in strada in
una din situatiile mentionate pe tot parcursul planului cadru
(exploatarea copiilor sub orice forma, etc.)
Informatiile oferite parintilor aflati cu copii in strada sau
parintilor ai caror copii sunt pe strada (ceea ce implica
verificari la domiciliu) trebuie sa includa urmatoarele
prevederi ale Legii nr. 272/2004 privind promovarea si
protectia drepturilor copilului:

Termen

Art. 132
alin. (1) Indemnul ori inlesnirea practicarii cersetoriei de
catre un minor sau tragerea de foloase de pe urma practicarii
cersetoriei de catre un minor se pedepseste cu inchisoare de
la 1 la 3 ani;
alin. (2) Recrutarea ori constrangerea unui minor la
cersetorie se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani; Daca
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fapta prevazuta la alin. (1) sau (2) este savarsita de un
parinte sau de reprezentantul legal al minorului, pedeapsa
este inchisoarea de la 2 la 5 ani, pentru fapta prevazuta la
alin. (1), si de la 2 la 7 ani si interzicerea unor drepturi,
pentru fapta prevazuta la alin. (2).
Art. 133
Fapta parintelui sau a reprezentantului legal al unui copil de
a se folosi de acesta pentru a apela in mod repetat la mila
publicului, cerand ajutor financiar sau material, se
pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani si interzicerea unor
drepturi.
Prevederile art. 132 si 133 vor fi comunicate copiilor si
parintilor care isi exploateaza copii obligandu-i sa
cerseasca. Prevederile art. 64 si 94 vor fi comunicate
copiilor care muncesc pe strada (spalat parbrize,
carat/descarcat, vanzare la tarabe pe strada sau in piete
etc.), si parintilor acestora si au in vedere conditiile in
care se poate lua o masura de protectie speciala pentru
copilul aflat in una din situatiile mentionate.
Art. 64
alin. (1) Plasamentul copilului in regim de urgenta este o
masura de protectie speciala, cu caracter temporar, care se
stabileste in situatia copilului abuzat sau neglijat (...).
alin. (3) Pe toata durata plasamentului in regim de urgenta se
suspenda de drept exercitiul drepturilor parintesti, pana cand
instanta judecatoreasca va decide cu privire la mentinerea sau
la inlocuirea acestei masuri si cu privire la exercitarea
drepturilor parintesti.
Art. 94
alin. (2) In situatia in care persoanele prevazute la alin.
(1) refuza sau impiedica in orice mod efectuarea verificarilor
de catre reprezentantii directiei generale de asistenta
sociala si protectia copilului, iar acestia stabilesc ca
exista motive temeinice care sa sustina existenta unei
situatii de pericol iminent pentru copil, datorata abuzului si
neglijarii, directia generala de asistenta sociala si
protectia copilului sesizeaza instanta judecatoreasca,
solicitand emiterea unei ordonante presedintiale de plasare a
copilului in regim de urgenta la o persoana, la o familie, la
un asistent maternal sau intr-un serviciu de tip rezidential,
licentiat in conditiile legii; In termen de 48 de ore de la
data executarii ordonantei presedintiale prin care s-a dispus
plasamentul in regim de urgenta, directia generala de
asistenta sociala si protectia copilului sesizeaza instanta
judecatoreasca pentru a decide cu privire la: inlocuirea
plasamentului in regim de urgenta cu masura plasamentului,
decaderea totala sau partiala din exercitiul.
In situatia in care atat copiii, cat si parintii refuza
serviciile de informare si consiliere (pe strada, la domiciliu
sau la DGASPC) in mod repetat (2-3 ori), iar prezenta in
strada a fenomenului cersetoriei si exploatarii copiilor
continua, se recomanda aplicarea prevederilor mentionate
anterior si luarea deciziilor de plasament in regim de urgenta
pentru aceste cazuri, conform legislatiei in vigoare.
2.

Informarea cu privire la drepturile de care pot beneficia

Directiile de

Permanent
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familia si copiii acesteia (alocatia de stat pentru copii,
alocatia complementara, venitul minim garantat, facilitati
pentru copiii care urmeaza cursurile scolare: burse sociale,
cornul si laptele, rechizite scolare, precum si institutiile
si autoritatile carora li se pot adresa, pentru a putea
beneficia de aceste drepturi)
Campanii de informare a comunitatii cu privire la actiunile
destinate copiilor strazii, a serviciilor pe care le ofera
DGASPC-urile si ONG-urile, precum si posibilitatile de
sesizare a cazurilor de copii ai strazii de catre opinia
publica.

Asistenta Sociala si
Protectia Copilului
Serviciile Publice de
Asistenta Sociala
ISJ
DSP
IJP
Organizatiile
neguvernamentale

Rezultate asteptate:
▪ realizarea de pliante, banere, brosuri, spoturi tv;
▪ scaderea numarului de parinti cu copii aflati in strada;
▪ cresterea numarului de copii ai strazii beneficiari ai serviciilor de
protectie a copiilor;
▪ constientizarea cetatenilor cu privire la importanta semnalarii
cazurilor de copii ai strazii;
▪ incheierea unor conventii de colaborare intre linia verde pentru
protectia copilului unde se pot semnala cazurile de copii ai strazii si
echipele stradale.
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