ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT,
AVIZAT:
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU

HOTĂRÂRE
privind aprobarea proiectului „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” Cod ID
MySMIS 127169, depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman, Apel de proiecte
POCU/480/4/19/19 OS.4.5,4.14, a acordului de parteneriat încheiat între Autoritatea Națională pentru
Protecția Drepturilor Copilului și Adopție și partenerul D.G.A.S.P.C. Gorj și a bugetului acestuia

Consiliul Judeţean Gorj
Având învedere:
 Expunerea de motive;
 Raportul de specialitate comun întocmit de Direcția managementul proiectelor și relații
externe, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte
și programe naționale și Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții
publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj și Direcția Generală
de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj;
 Raportul de avizare al Comisiei pentru învățământ, cultură, sănătate şi protecție socială;
 Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică;
 Raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe;
 Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, dezvoltare şi cooperare regională;
 Nota de fundamentare nr. 23281/22.11.2018 a Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Gorj, înregistrată la Consiliul Județean Gorj la nr. 18806/22.11.2018;
 Apelul de proiecte AP4/PI9.iv/OS 4,5& 4.14 finanțat prin Programul Operațional Capital
Uman (POCU) 2014-2020;
 Adresa A.N.P.D.C.A. nr. 13950/DGPDC/et/04.10.2018, înregistrată la D.G.A.S.P.C. Gorj la nr.
20127/05.10.2018;
 Acordul de parteneriat nr. 15570/01.11.2018, înregistrat la D.G.A.S.P.C. Gorj la nr.
21989/01.11.2018, încheiat între Beneficiar (A.N.P.D.C.A.) și Partener nr. 33 (D.G.A.S.P.C.
Gorj) privind derularea proiectului, dezvoltarea rețelei de asistenți maternali profesioniști de la
nivelul D.G.A.S.P.C. Gorj, precum și derularea de activități ce privesc dezvoltarea de
instrumente, proceduri, mecanisme noi de formare profesională, îmbunătățirea nivelului de
competențe al acestora;
 Contract de finanțare înregistrat la Ministerul Fondurilor Europene la nr. 83109/08.11.2018,
încheiat între Ministerul Fondurilor Europene în calitate de AMPOCU și Autoritatea Națională
pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție;
 Adresa Consiliului Județean Gorj nr. 1/13623/16.10.2018 înregistrată la D.G.A.S.P.C. Gorj sub
nr. 21018/18.10.2018, prin care s-a informat D.G.A.S.P.C. Gorj cu privire la lansarea POCU
2014-2020 și totodată, s-a transmits adresa M.M.J.S. nr. 13623/15.10.2018 cu privire la
depunerea proiectului și încheierea unui acord de parteneriat;
 Solicitarea A.N.P.D.C.A. cu privire la necesitatea emiterii unei hotărâri a consiliului județean
pentru aprobarea proiectului, înregistrată la D.G.A.S.P.C. Gorj sub nr. 22624/12.11.2018.
 Prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
 Prevederile Legii nr. 292/2004 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi
funcţionare a serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal;

 Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 de aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum
şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale,
În temeiul prevederilor art. 97 ,alin.1 coroborat cu art. 115, alin. 1, litera c) din Legea nr. 215/2001
privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ș T E:
Art.1 Se aprobă Acordul de parteneriat încheiat între Autoritatea Națională pentru Protecția
Drepturilor Copilului și Adopție - lider de proiect și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Gorj - partener, în forma prevăzută în Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre, în
vederea implementării în comun a proiectului "TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii
alternative a copiilor'', cod MySMIS 127169, în cadrul Programului Operațional Capital Uman
2014-2020, AP 4/PI 9.iv/OS 4.5.& 4.14;
Art. 2 (1) Se aprobă bugetul proiectului aferent Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Gorj - PARTENER 33, în valoare de 28.694.448,08 lei.
(2) Se aprobă contribuția Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj în
valoare de 573.895,08 lei, (2%-cofinanțare din valoarea eligibilă aferentă bugetului partenerului)
precum și în condițiile acordului de parteneriat, eventualele cheltuieli ce pot să apară pe parcursul
perioadei de implementare/sustenabilitate a proiectului, conform cerințelor Ghidului solicitantului și
bugetului proiectului.
Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Gorj și compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj,
pentru ducere la îndeplinire.
Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică, prin afișare la sediul Consiliului Județean
Gorj şi prin publicarea pe pagina oficială de internet a Consiliului Județean Gorj www.cjgorj.ro.

PREŞEDINTE,
Cosmin-Mihai Popescu

Nr.______
Adoptată în ședința din data de 29.11.2018
Cu un număr de _______ voturi
Din totalul numărului de consilieri

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu

ROMÂNIA
JUDEȚUL GORJ
CONSILIUL JUDEŢEAN

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative
a copiilor” Cod ID MySMIS 127169, depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman, Apel de
proiecte POCU/480/4/19/19 OS.4.5,4.14, a acordului de parteneriat încheiat între Autoritatea Națională
pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție și partenerul D.G.A.S.P.C. Gorj și a bugetului acestuia

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între
Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție-lider de proiect și Direcția
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj-partener 33, în forma prevăzută în Anexa nr.
1, parte integrantă din prezenta hotărâre, precum și bugetul necesar D.G.A.S.P.C. Gorj în vederea
implementării în comun a proiectului "TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a
copiilor'', cod MySMIS 127169, finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 20142020,AP 4 /PI 9.iv/OS 4.5.& 4.14.
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj a fost notificată, de către Autoritatea
Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, să participe în calitate de Partener 33 la
implementarea proiectului. Astfel, acordul de parteneriat a fost semnat între Autoritatea Națională
pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, în calitate de lider și Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Gorj, în calitate de partener 33.
La data de 8 noiembrie 2018 a fost semnat Contractul de finanțare nr. 83.109/08.11.2018, cod
MySMIS 127169, între Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de AM POCU și Autoritatea
Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție.
Potrivit solicitării A.N.P.D.C.A., înregistrată la D.G.A.S.P.C. Gorj la nr. 22624/12.11.2018 este
necesară și emiterea unei hotărâri a consiliului județean pentru aprobarea proiectului "TEAM-UP:
Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor'', cod MySMIS 127169.
Hotărârea Consiliului Județean privind aprobarea proiectului „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii
alternative a copiilor” Cod ID MySMIS 127169, depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman,
Apel de proiecte POCU/480/4/19/19 OS.4.5,4.14, a acordului de parteneriat încheiat între Autoritatea
Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului si Adopție și partenerul D.G.A.S.P.C. Gorj și a bugetului
acestuia se impune ca urmare a faptului că bugetul D.G.S.A.P.C. Gorj este parte integrantă a bugetului local, iar
finanțarea se va derula prin conturile de venituri ale U.A.T.-Județul Gorj, potrivit clasificațiilor economice și
funcționale. Totodată, se va asigura, din bugetul local, cofinanțarea pentru D.G.A.S.P.C. Gorj în cadrul acestui
proiect, pentru perioada 2018-2023, în cuantum de 573.895,08 lei.

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului reprezintă creșterea calității sistemului de asistență socială
și a numărului de asistenți maternali la nivelul comunității, prin introducerea de instrumente și
proceduri și prin îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sistem. În acest sens,
vor fi formați toți cei aproximativ 11.000 de asistenți maternali activi la nivelul întregii țări, precum și
peste 4.000 de asistenți maternali care vor fi angajați pe perioada de implementare a proiectului. În
vederea creșterii calității activității acestora, vor fi elaborate proceduri operaţionale, care vor fi
aplicabile și obligatorii în activitatea desfășurată de asistenții maternali.

Proiectul urmează sa fie implementat de către Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor
Copilului și Adopție - lider de proiect, în parteneriat cu cele 47 de direcții generale de asistență socială
și protecția copilului din țară.
Prin proiect se propune, derularea de activități ce privesc dezvoltarea de instrumente, proceduri,
mecanisme noi de formare profesională, îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului cu
atribuții în asistență socială, formarea profesională a persoanelor interesate să devină asistenți
maternali profesioniști, precum și rambursarea sumele cheltuite pentru plata salariilor A.M.P.
(asistenților maternali profesioniști) din cadrul D.G.A.S.P.C. Gorj pentru perioada 2014-2018 și
decontarea, prin proiect, a salariilor A.M.P. pe care D.G.A.S.P.C. Gorj estimează să-i angajeze în
perioada 2019-2023, respectiv un număr de 10 A.M.P. /an, în total 50 de A.M.P.
Bugetul proiectului aferent Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj –
PARTENER 33, este în valoare de 28.694.448,08 lei.
Contribuția Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj este în valoare de
573.895,08 lei, (2% - cofinanțare din valoarea eligibilă aferentă bugetului partenerului, precum și
eventualele cheltuieli ce pot să apară pe parcursul perioadei de implementare/sustenabilitate a
proiectului în condițiile acordului de parteneriat, conform cerințelor Ghidului solicitantului și
bugetului proiectului.
Față de motivele invocate, consider că proiectul de hotărâre este oportun şi întocmit cu respectarea
prevederilor legale, drept pentru care propun aprobarea lui în forma prezentată.
INIŢIATOR PROIECT,
PREŞEDINTE,
Cosmin-Mihai Popescu

ROMÂNIA
JUDEȚUL GORJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj
Direcția managementul proiectelor și relații externe
Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale
Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind aprobarea proiectului „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative
a copiilor” Cod ID MySMIS 127169, depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman, Apel de
proiecte POCU/480/4/19/19 OS.4.5,4.14, a acordului de parteneriat încheiat între Autoritatea Națională
pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție și partenerul D.G.A.S.P.C. Gorj și a bugetului acestuia

Cadrul legal general de reglementare este asigurat de:
- art. 91, alin. 1, lit. (d), corelat cu art. 91, alin. (6), lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Nota de fundamentare nr. 23281/22.11.2018 a Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Gorj, înregistrată la Consiliul Județean Gorj la nr. 18806/22.11.2018;
- Apelul de proiecte AP4/PI9.iv/OS 4,5& 4.14, finanțat prin Programul Operațional Capital
Uman (POCU) 2014-2020;
- Adresa A.N.P.D.C.A. nr. 13950/DGPDC/et/04.10.2018, înregistrată la D.G.A.S.P.C. Gorj sub
nr. 20127/05.10.2018;
- Acordul de parteneriat nr. 15570/01.11.2018, înregistrat la D.G.A.S.P.C.Gorj sub nr.
21989/01.11.2018, încheiat între Beneficiar (A.N.P.D.C.A.) și Partener nr. 33 (D.G.A.S.P.C.
Gorj) privind derularea proiectului, dezvoltarea rețelei de asistenți maternali profesioniști de la
nivelul D.G.A.S.P.C. Gorj, precum și derularea de activități ce privesc dezvoltarea de
instrumente, proceduri, mecanisme noi de formare profesională, îmbunătățirea nivelului de
competențe al acestora;
- Contract de finanțare nr. 83109/08.11.2018, semnat între Ministerul Fondurilor Europene în
calitate de AMPOCU și Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și
Adopție;
- Adresa Consiliului Județean Gorj nr. 1/13623/16/10/2018 înregistrată la D.G.A.S.P.C. Gorj sub
nr. 21018/18.10.2018 prin care Consiliul Județean Gorj informează D.G.A.S.P.C. Gorj cu
privire la lansarea POCU 2014-2020;
- Adresa M.M.J.S. nr. 13623/15.10.2018 cu privire la depunerea proiectului și încheierea unui
acord de parteneriat;
- Solicitarea A.N.P.D.C.A. cu privire la necesitatea emiterii unei hotărâri a consiliului județean
pentru aprobarea proiectului, înregistrată la D.G.A.S.P.C. Gorj sub nr. 22624/12.11.2018;
- Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- Legea nr. 292/2004 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale
serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal.
Proiectul de hotărâre propus vizează aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Autoritatea
Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție-lider de proiect și Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj - partener 33, în forma prevăzută în Anexa nr. 1, parte
integrantă din prezenta hotărâre, precum și bugetul necesar D.G.A.S.P.C. Gorj în vederea
implementării în comun a proiectului "TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a

copiilor'', cod MySMIS 127169, în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020,AP 4
/PI 9.iv/OS 4.5.& 4.14.
În cadrul acestui apel sunt finanțate activități care privesc îmbunătățirea nivelului de competențe al
profesioniștilor din sistemul de asistență socială (asistenți maternali și personal specializat din cadrul
instituțiilor cu atribuții în domeniul protecției copilului) prin dezvoltarea de instrumente, proceduri,
mecanisme noi și includerea acestora în programe de formare profesională. De asemenea, se are în
vedere asigurarea necesarului de resurse umane prin identificarea asistenților maternali activi în
rețeaua actuală și recrutarea persoanelor interesate să aibă această profesie.
Proiectul urmează sa fie implementat în parteneriat cu cele 47 de direcții generale de asistență socială
și protecția copilului din țară. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a județului
Gorj a fost invitată, de catre Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, să
participe, în calitate de partener în proiectul menționat prin adresa nr.13950/DGPDC/et/ 04.10.2018,
înregistrată la D.G.A.S.P.C. Gorj la nr. 20127/05.10.2018.
La data de 01.11.2018 s-a semnat Acordul de parteneriat nr. 15570/01.11.2018, înregistrat la
D.G.A.S.P.C. Gorj la nr. 21989/01.11.2018, încheiat între Beneficiar (A.N.P.D.C.A.) și Partener nr. 33
(D.G.A.S.P.C. Gorj), prin care instituția noastră va dezvolta , prin intermediul proiectului, rețeaua de
asistenți maternali profesioniști de la nivelul D.G.A.S.P.C. Gorj, precum și derularea de activități ce
privesc dezvoltarea de instrumente, proceduri, mecanisme noi de formare profesională, îmbunătățirea
nivelului de competențe al acestora.
Contractul de finanțare nr. 83.109/08.11.2018, cod MySMIS 127169, a fost semnat la data de 8
noiembrie 2018, între Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de AM POCU și Autoritatea
Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție.
Hotărârea Consiliului Județean privind aprobarea proiectului „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii
alternative a copiilor” Cod ID MySMIS 127169, depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman,
Apel de proiecte POCU/480/4/19/19 OS.4.5,4.14, a acordului de parteneriat încheiat între Autoritatea
Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului si Adopție și partenerul D.G.A.S.P.C. Gorj și a bugetului
acestuia se impune ca urmare a faptului că bugetul D.G.S.A.P.C. Gorj este parte integrantă a bugetului local, iar
finanțarea se va derula prin conturile de venituri ale U.A.T.-Județul Gorj, potrivit clasificațiilor economice și
funcționale. Totodată, se va asigura, din bugetul local, cofinanțarea pentru D.G.A.S.P.C. Gorj, în cadrul acestui
proiect, pentru perioada 2018-2023, în cuantum de 573.895,08 lei.

Obiectul parteneriatului este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia financiară proprie
a fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi responsabilităţile ce le revin în implementarea
activităţilor aferente proiectului.
Perioada de implementare a proiectului conform contractului de finanțare este de 120 luni (perioada
2014-2018, respectiv 2019-2023).
OBIECTIVUL GENERAL al proiectului vizează creșterea calității sistemului de asistență socială și
a numărului de asistenți maternali la nivelul comunității, prin introducerea de instrumente și proceduri
și prin îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sistem. În acest sens, vor fi formați
toți cei aproximativ 11.000 de asistenți maternali activi la nivelul întregii țări, precum și peste 4.000 de
asistenți maternali care vor fi angajați pe perioada de implementare a proiectului. În vederea creșterii
calității activității acestora, vor fi elaborate proceduri operaţionale, care vor fi aplicabile și obligatorii
în activitatea desfășurată de asistenții maternali.

Obiectivele specifice ale proiectului:
 Obiectiv specific 1 - Creșterea calității sistemului de asistență socială prin dezvoltarea și
introducerea unui set de proceduri operaţionale destinat activității desfășurate de asistenţii
maternali, prin susținerea unui program de formare profesională, elaborat în cadrul proiectului
și destinat specialiștilor în domeniu și prin crearea unei platforme digitale la nivel național ce
va conține module esențiale de educație digitală.
 Obiectiv specific 2 - Creșterea numărului de asistenți maternali la nivelul comunității.
În vederea realizării obiectivelor specifice vizate vor fi susținute următoarele tipuri de activități:
 Dezvoltarea și introducerea de instrumente/proceduri/mecanisme etc. în domeniul
asistenței sociale în vederea acordării la nivelul comunității de servicii alternative la îngrijirea
în instituții a copiilor, precum și în vederea asigurării tranziției copiilor și tinerilor de la
îngrijirea în instituții la îngrijirea în comunitate. Noile instrumente/proceduri/mecanisme
dezvoltate prin prezentul proiect vor include și dezvoltarea unui program de formare destinat
asistenților maternali și personalului specializat din cadrul instituțiilor cu atribuții în domeniul
protecției speciale a copilului separat de familie și al prevenirii separării copilului de familie.
 Susținerea unui program de formare profesională destinat asistenților maternali și
personalului specializat din cadrul instituțiilor cu atribuții în domeniul protecției speciale a
copilului separat de familie și al prevenirii separării copilului de familie.
 Dezvoltarea rețelei de asistenți maternali.
Se are în vedere atât identificarea asistenților maternali activi în rețeaua actuală, cât recrutarea
persoanelor interesate să devină asistenți maternali, în vederea asigurării, pe de o parte, a resursei
umane necesare reducerii numărului de copii și tineri institutionalizați, iar pe de altă parte, pentru
asigurarea creșterii și îngrijirii copiilor care urmează să fie separați de familie în urma confirmării
riscului de separare a copilului de familie. Atât asistenții maternali activi în rețeaua actuală, cât și
persoanele selectate pentru a deveni asistenți maternali vor beneficia de programul de formare
dezvoltat la activitatea 1 și susținut la activitatea 2.
În vederea implementării acestei activități, pot fi derulate ca acțiuni suport campanii de conștientizare
în vederea informării potențialilor membrii ai grupului țintă cu privire la beneficiile participării la
activitățile proiectului. Totodată, se are în vedere asigurarea resurselor financiare necesare
remunerației asistenților maternali – atât a celor existenți în sistem, cât și a celor ce urmează să fie
recrutați.
Cheltuielile salariale aferente remunerației asistenților maternali vor fi stabilite în conformitate cu
prevederile legale aplicabile. Facem precizarea că, finanțarea cheltuielilor salariale se va
realiza/deconta începând cu salarizarea aferentă anului 2014.
Grupul țintă:
Proiectul se adresează unui grup țintă la nivel național, format din 15.000 persoane (inclusiv
provenite din mediul rural și de etnie romă), din care:
•
Asistenți maternali care beneficiază de sprijin – 4.000 (din care 2.000 din mediul rural).
Se va avea în vedere identificarea și recrutarea persoanelor interesate să devină asistenți maternali în
vederea asigurării, pe de o parte a resursei umane necesare reducerii numărului de copii și tineri
instituționalizați, iar pe de altă parte, pentru asigurarea creșterii și îngrijirii copiilor care urmează să fie
separați de familie în urma confirmării riscului de separare a copilului de familie.
•
Personal specializat din cadrul instituțiilor cu responsabilități în domeniul asistenței
sociale (cu atribuții în domeniul protecției speciale a copilului separat de familie și al prevenirii
separării copilului de familie) - Persoane care beneficiază de formare (asistenți maternali) – 11.000
(din care 5.500 din mediul rural).

La nivel de Partener 33 - D.G.A.S.P.C. GORJ, prin acest proiect se estimează derularea de activități
ce privesc dezvoltarea de instrumente, proceduri, mecanisme noi de formare profesională,
îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului cu atribuții în asistență socială, formarea
profesională a persoanelor interesate să devină asistenți maternali profesioniști, precum și rambursarea
sumele cheltuite pentru plata salariilor A.M.P. din cadrul D.G.A.S.P.C.Gorj în perioada 2014-2018, și
decontarea, prin proiect, a salariilor A.M.P. pe care D.G.A.S.P.C.Gorj estimează să-i angajeze în
perioada 2019-2023, în număr de 10 A.M.P. /an, în total 50 de A.M.P.
Valoarea totală a proiectului este de 2.657.162.612,32 lei, din care:
Bugetul aferent D.G.A.S.P.C. GORJ –PARTENER 33 - este de 28.694.448,08 lei, din care:
 573.895,08 lei – cofinanțare (2% din valoarea eligibilă aferentă D.G.A.S.P.C., Gorj).
Bugetul aferent D.G.A.S.P.C. GORJ se compune din:
o componenta de buget 2019-2023 - cuprinde cheltuieli eligibile legate de angajarea și
salarizarea unui numar de 50 asistenți maternali profesioniști și cheltuieli indirecte;
o componenta de buget 2014-2018 - cuprinde cheltuieli salariale eligibile, rambursabile, ale
D.G.A.S.P.C. Gorj pentru plata asistenților maternali profesioniști din perioada 2014-2018.
Considerăm că proiectul de hotărâre este întocmit cu respectarea prevederilor legale, drept pentru care
propunem adoptarea lui în forma prezentată.
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