
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN  

 
H O T Ă R Â R E A Nr.21/2009 

privind desfiinţarea  Observatorului judeţean pentru Drepturile Copilului  Vaslui 
 

 având în vedere expunerea de motive a preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui privind 
propunerea de desfiinţare a Observatorului judeţean pentru Drepturile Copilului Vaslui; 
 în temeiul dispoziţiilor art.104  alin.(1), lit.”a” şi ale art.109 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Consiliul judeţean Vaslui ; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art.1. – Se aprobă desfiinţarea Observatorului judeţean pentru Drepturile Copilului Vaslui. 
 Art.2. – Personalul Observatorului format din personalul contractual  va fi preluat de Direcţia 
generală de asistenţă socială şi protecţia copilului a judeţului Vaslui şi va fi încadrat pe funcţii conform 
pregătirii lor profesionale,  începând cu data de 01 martie 2009. 
 Art.3. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează Serviciul management resurse 
umane, relaţii mass-media, informare cetăţeni şi Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia 
copilului a judeţului Vaslui. 

Vaslui, 21 februarie 2009  
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
Vasile Mihalachi 

                                                                           Contrasemnează : 
                                                   Secretarul  judeţului Vaslui 
                                              Gheorghe Stoica 



CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI                            
P R E Ş E D I N T E 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind desfiinţarea Observatorului jud. pentru Drepturile Copilului Vaslui 
 

Doamnelor şi domnilor consilieri, 
În anul  2005, în baza Convenţiei încheiate cu  reprezentantul UNICEF la Bucureşti, ca partener, a 

fost  înfiinţat Observatorul judeţean pentru Drepturile Copilului, organism independent care să acţioneze 
ca un punct de observaţie unde informaţiile neclare despre copii şi tineri sunt acumulate şi transformate în 
rapoarte comprehensive care pot servi drept bază pentru politicile de dezvoltare în favoarea copiilor. 

Principalele obiective ale Observatorului judeţean pentru Drepturile Copilului au fost  acelea de a 
promova drepturile copiilor şi tinerilor conform Convenţiei Naţiunilor Unite cu privire la drepturile 
copilului precum şi a altor documente internaţionale similare, şi de a crea o metodă efectivă pentru 
monitorizarea implementării drepturilor copiilor şi tinerilor din judeţ. 

UNICEF, în calitate de partener, s-a angajat să realizeze următoarele : 
a) să asigure experienţa tehnică oferită de către experţii locali sau internaţionali, să organizeze 

training-uri şi să acorde asistenţă tehnică de specialitate pentru echipa locală a Observatorului; 
b) să asigure tehnica de calcul necesară pentru crearea bazei de date; 
c) să ofere suportul necesar pentru realizarea primei analize a situaţiei copiilor din judeţul Vaslui; 
d) să ofere suportul necesar pentru întocmirea primului Plan de acţiune pentru copiii din judeţul 

Vaslui. 
Ulterior, prin actele adiţionale încheiate, UNICEF – Reprezentanţa Bucureşti, s-a angajat să 

realizeze următoarele: 
a) să asigure prin experţi naţionali sau internaţionali asistenţă tehnică de specialitate pentru 

recrutarea şi formarea echipei locale a OJDC Vaslui,  să organizeze periodic cursuri de instruire 
şi perfecţionare şi să asigure asistenţă tehnică de specialitate; 

b) să asigure consultanţa necesară actualizării bazei de date precum şi a utilizării datelor 
centralizate la nivel de OJDC Vaslui; 

c) să asigure logistica necesară desfăşurării activităţii şi suport de birotică, documentaţie, 
materiale informative, ghiduri şi alte instrumente necesare activităţii; 

d) să ofere suportul necesar pentru realizarea şi publicarea “Analizei de situaţie a copiilor din 
judeţul Vaslui” care se va constitui în instrument principal de lucru al OJDC Vaslui pentru 
determinarea tuturor acţiunilor viitoare; 

e) să ofere suportul necesar pentru întocmirea unui “Plan de acţiune pe termen scurt şi mediu 
pentru copii din judeţul Vaslui”; 

f) să asigure în funcţie de resursele disponibile, asistenţă tehnică şi financiară pentru 
implementarea unor activităţi prioritare din cadrul Planului Anual de Activităţi. 

În luna noiembrie 2008, UNICEF – Reprezentanţa Bucureşti, ne face cunoscut că urmare a 
negocierilor purtate cu partenerii guvernamentali la nivel central, în baza mandatului acordat de 
Guvernului României, UNICEF nu a mai semnat continuarea Memorandului de înţelegere cu Consiliile 
judeţene privind Observatoarele judeţene pentru drepturile Copilului în anul 2008.   

Având în vedre că în prezent nu există baza juridică pentru continuarea cooperării cu UNICEF – 
Reprezentanţa Bucureşti şi Observatorul nu poate continua să funcţioneze în baza finanţării şi sprijinului 
exclusiv al Consiliului judeţean Vaslui, propun desfiinţarea Observatorului judeţean pentru Drepturile 
Copilului începând cu data de 01 martie 2009. 

Personalul observatorului, format din personal contractual încadrat pe cele trei posturi de inspector 
de specialitate, va fi preluat de Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului a judeţului 
Vaslui şi va fi încadrat pe funcţii conform pregătirii lor profesionale. 

Faţă de considerentele arătate mai sus a fost iniţiat proiectul de hotărâre privind desfiinţarea 
Observatorului judeţean pentru Drepturile Copilului, pe care vă rog să-l adoptaţi în forma prezentată. 
 

P R E Ş E D I N T E, 
Vasile Mihalachi 


