
                                                                   APROB
                                                                     PRIM – MINISTRU,                                               

                                                                              

                                                                   Adrian NĂSTASE

MEMORANDUM

De la:

Domnul Alexandru Athanasiu - Ministrul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Avizat de:

Doamna Elena Dumitru          -  Ministrul Muncii, Solidarităţii Sociale şi  
                                                    Familiei 

Domnul Ioan Rus                    -  Ministrul Administraţiei Publice şi 
                                                   Internelor

Domnul Mihai Tănăsescu       -  Ministrul Finanţelor Publice

Domnul Eugen Bejenariu        -  Ministrul pentru Coordonarea 
                                                   Secretariatului General al Guvernului
        
        

Referitor la: Implementarea Strategiei Naţionale “Acţiune Comunitară”

STRATEGIA NAŢIONALĂ
“ACŢIUNEA COMUNITARĂ”

PARTEA I



Hotărârea politică

        La întâlnirea Grupului de  Nivel Înalt co-prezidată  de  dr.  Adrian Năstase,  Prim  Ministru  al
României şi doamna baronesă Emma Nicholson, raportorul Uniunii Europene pentru România, ţinută în
clădirea guvernului, în Bucureşti, pe data de 12 septembrie 2003, s-a hotărât că:

? Trebuie  să  se  dezvolte  o  Strategie  Naţională  pentru  introducerea  “Acţiunii  Comunitare”
(S.N.A.C.) în licee, şcoli speciale şi centre de plasament.

? Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului trebuie să-şi  asume şi să  conducă  acest  proiect
şi  să  coopereze  cu  Ministerul  Muncii,  Solidarităţii  Sociale  şi  Familiei  (incluzând  Autoritatea
Naţională pentru Protecţia Copilului şi Adopţie şi cu alte ministere şi  organizaţii  pentru a pune
în practică Strategia Naţională “Acţiunea Comunitară”.

? Domnul  Muir  John  Potter,  acţionând  în  numele  Grupului  de  Nivel  Înalt  va  acţiona  ca  şi
Consilier  pentru  aceste  ministere  ale  Guvernului  României  şi  altor  grupuri  implicate  în
introducerea şi dezvoltarea Strategiei Naţionale “Acţiunea Comunitară” (S.N.A.C.).

Fundamentul hotărârii politice

        Domnul Muir John Potter a fost rugat de doamna Baronesă Emma Nicholson, în  numele Grupului
de Nivel Înalt, să organizeze Studiul-Pilot cu privire la introducerea şi  dezvoltarea “Acţiunii Comunitare
în licee, şcoli speciale şi centre de plasament în  judeţul Dolj şi  în  Craiova,  capitala acestui  judeţ.  Acest
Studiu-Pilot a avut loc în perioada februarie-aprilie 2003.
        Scopul Studiului-pilot a fost să demonstreze modul cum:
- introducerea şi  dezvoltarea “Acţiunii Comunitare în  licee, şcoli  speciale  şi  centre  de  plasament  se

poate efectiv organiza în termeni de metode, sisteme şi procedee;
- beneficiile potenţiale ale participării la “Acţiunea Comunitară” ar putea fi realizate în  practică  pentru

toţi cei interesaţi.
        Mereu a existat în intenţia iniţială, presupunând că  Studiul-Pilot  a fost  un succes,  de  a dezvolta  o
strategie  Naţională  pentru  “Acţiunea  Comunitară”  astfel  încât  mult  mai  mulţi  copii,  elevi  şi  adulţi  să
poată beneficia de participarea lor la “Acţiunea Comunitară”.
        

Ce este “Acţiunea Comunitară”?
1. Fiecare comunitate are necesităţile ei.

2. Aceste necesităţi sunt:
? Personale
? Emoţionale
? Fizice
? Mentale
? Sociale
? Materiale
? Financiare
? Spirituale

1. Fiecare persoană are neesităţi şi
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? Unele din acestea sunt acesleaşi pentru toată lumea
? Altele sunt diferite şi speciale
însă toate aceste necesităţi sunt importante pentru fiecare individ.

1. Aceste necesităţi pot fi satisfăcute, în parte, de către voluntari, lucrând în cadrul comunităţii
oferind:
? timpul
? energia
? talentele
? interesul
? iniţiativa
? inteligeanţa
? grija
? consideraţia
? angajamentul
? resursele 
pe care le au

1. O acţiune comunitară reprezintă împărtăşirea a ceea ce oamenii au şi a lucrurilor pe care le pot
face pentru cei care pot beneficia din acestea. Această împărtăşire trebuie organizată sub forma
unui program de oportunităţi, cum ar fi un program de oportunităţi, cum ar fi un program de acţiuni
comunitare.

2. Voluntarii care participă la acest program de oportunităţi, încercând să satisfacă necesităţile
comunităţii, vor învăţa:
? să se cunoască pe ei înşişi
? lucruri despre alţi membri ai aceleaşi comunităţi
? să recunoască rolul pe care ei îl au în comunitatea lor

1. Acţiunea Comunitară este din ce în ce mai mult percepută, nu atât ca ceva ce are loc în cadrul
şcolii, cât mai degrabă ca un fenomen ce promovează “un angajament pe viaţă în sprijinul
serviciului public şi al responsabilităţilor civile”.

2. Care sunt beneficiarii acestor Acţiuni Comunitare? 
Acele persoane care îşi pot oferi:

? bătâni,
? bolnavi,
? muribunzi,
? copii cu nevoi speciale (cu diverse handicapuri),
? copii cu dificultăţi de învăţare,
? persoane singure,
? copii fără locuinţă,
? tineri,
? cei abandonaţi.
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1. Care sunt cei care ar oferi aceste programe de Acţiuni Comunitare? Acele persoane care îşi pot
oferi:
? timpul lor liber,
? talentele lor,
? experienţa pe care o au,
? angajamentul lor.

1. Cu alte cuvinte, aceste persoane ar putea fi:
? elevi de liceu,
? profesori,
? angajaţi sociali,
? cei care au o slujbă,
? cei care nu au o slujbă.

1. Ce fel de activităţi ar putea fi folosite pentru a reuni indivizi în cadrul acestor programe de Acţiuni
comunitare? 
? sport,
? muzică,
? aromoterapie,
? arte plastice,
? activităţi sociale,
? teatru,
? dans,
? lucru manual.

1. Aceste activităţisunt importante în sine dar pot fi folosite şi în scopul obţinerii:
? unor interacţii sociale,
? includerii în cadrul societăţii.

1. În acest fel o “comunitate de învăţăcei” poate fi stabilită pentru beneficii reciproce.
2. În sfârşit, participarea în cadrul programelor Acţiunii Comunitare se referă, în special, la activităţi

şi la implicarea indivizilor şi, prin acestea, participarea este un adevărat proces de învăţare:

Dacă mi se spune – eu uit
Daca cineva mă învaţă – îmi aduc aminte

Dacă ma implic – eu învăţ

Scopurile Strategiei Naţionale “Acţiunea Comunitară”

        Scopurile  Strategiei  Naţionale  “Acţiunea  Comunitară”a  fost  împărţit  în  două  categorii  de
obiective:
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        Obiective generale:
? să includă direct în comunităţile lor locale copiii români cu nevoi speciale (care trăiesc în  centre  de

plasament rezidenţiale); 
? să implice profesori,  elevi din şcoala  publică şi  alţi voluntari români  ca  să  lucreze  împreună  la  un

proiect în colaborare în scopul integrării sociale a copiilor cu nevoi speciale;
? să realizeze această  includere şi  implicare,  prin angajamentul tuturor  celor  interesaţi  de  un program

educaţional de activităţi proiectate, să promoveze mai deplin, printre alte lucruri, integrarea socială;
? să introducă elevii români în  organizarea practică  a unui proiect  al  Activităţii  Comunitare  pentru  a

asista la dezvoltarea educaţională suplimentară a copiilor cu nevoi speciale;
? să  încurajeze  elevii  români  să  se  angajeze  să  lucreze  cu  copiii  cu  nevoi  speciale,  nu  numai  de-a

lungul proiectului, dar şi după aceea, pentru a susţine acest  proces  de integrare socială  şi  dezvoltare
educaţională.

Obiective specifice:
? să  iniţieze  programe  de  activitate  comunitară  între  voluntari  din  organizaţii  non-guvernamentale,

licee, Biserica Ortodoxă Română şi copiii din centrele de plasament şi şcolile speciale;
? să organizeze activităţi pentru copii, acestea fiind competitive, angajatoare şi semnificative;
? să stimuleze mental, să provoace fizic, să integraze social şi să dezvolte deplin abilităţile copiilor  cu

nevoi speciale  prin astfel  de  activităţi terapeutice pline de imaginaţie  şi  creatoare  ca:  artele  plastice,
teatrul, dansul, sportul, muzica, terapia ocupaţională, abilitarea manuală şi aromoterapia – sau, pur  şi
simplu, prin petrecerea timpului lor cu copiii;

? să încurajeze elevii români să  dobândească  sau să  intensifice calităţi precum: iniţiativa, angajarea şi
ingeniozitatea, prin participarea lor la proiectul Acţiunii Comunitare;

? să-i pregătească,  prin cursuri  specifice  de  instruire,  să  susţină  acest  proiect  printr-un  program  de
vizite regulate pe tot parcursul anului.

Beneficiile potenţiale ale participării la “Acţiunea Comunitară”

a. Pentru elevi
Programul “Acţiunii Comunitare” reprezintă o ocazie valoroasă de învăţare pentru elevii de  liceu.

Aceasta  este  un mod de învăţare care  nu provine  dintr-o  implicare  personală  şi  activă  în  procesul  de
învăţare. Participarea la activităţile “Acţiunii Comunitare”:
? va avansa cunoştinţele şi talentele lor în  aspectele  importante ale educaţiei,  într-un mod agreabil şi

captivant;
? va  mări  înţelegerea  şi  conştientizarea  nevoilor  individuale  şi  provocărilor  înfruntate  de  alţii  în

comunitatea lor;
? va  încuraja  imaginaţia,  inteligenţa  şi  creativitatea  pentru  a  putea  răspunde  la  aceste  nevoi

individuale şi comunitare;
? va stimula moral copiii/elevii în asumarea provocării ca pe o muncă folositoare;
? va îmbunătăţi conştientizarea importantelor probleme sociale;
? va ajuta la înlăturarea prejudecăţilor sociale şi îndepărtarea ignoranţei;
? va dezvolta şi mări însuşirile lor de răbdare, angajament şi dedicare.

a. Pentru copiii din centrele de plasament şi şcolile speciale
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Implicarea copiilor  în  activităţile “Acţiunii Comunitare” are un rol important  şi  pentru experienţa
lor educativă. Prin participarea lor sperăm că :
? vor deveni mai departe  implicaţi şi  mai pe  deplin integraţi în  comunităţile lor locale şi  vor  dezvolta

cu plăcere prietenii noi şi personale cu voluntarii;
? îşi vor câştiga un respect de sine mai mare şi  îşi  vor  aprecia mai mult meritele şi  propria  valoare –

care în schimb vor fi apreciate de ceilalţi;
? îşi  vor  dezvolta  abilităţile  expresive  şi  creatoare  prin  stimularea  unei  varietăţi  de  activităţi  fizice  şi

mentale;
? îşi vor dezvolta talente fizice noi printr-un program divers de activităţi sportive şi de alt tip;
? vor deveni indivizi mai echilibraţi – câştigând siguranţă şi încredere personală şi emoţională;
? îşi vor dezvolta propriile talente individuale sau să-şi urmărească propriile interese speciale;
? se vor simţi ca o parte a comunităţii şi nu departe de ea.

Atât pentru elevi cât  şi  pentru copii  participarea la “Acţiunea Comunitară” poate  fi  o  experienţă
plăcută, satisfăcătoare şi formativă.

Studiul-pilot  a  oferit  o  ocazie  specială  pentru  toţi  cei  implicaţi  să  aibă  un  rol  conducător  şi
captivant în proiectul “Acţiunii Comunitare”.

Strategia Naţională
Faza I – septembrie 2003 – decembrie 2004

Conferinţe de instruire şi dezvoltare

Datele Obiectivele Participanţii

Conferinţa Naţională – Bucureşti  17 februarie 2004
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? să  explice  Acţiunea  Comunitară  în
principiu şi în practică;

? să  schiţeze  desfăşurarea  şedinţelor
pentru a informa participanţii;

? să  explice  rolul  şi  responsabilităţile
la fiecare nivel al desfăşurării lor;

? să  încurajeze  angajamentul  şi
cooperarea la fiecare nivel;

? să  înceapă  la  nivele  diferite
implementarea,  recrutarea  şi
instruirea. 

? Secretarii  tuturor
Consiliilor
judeţene/locale

? Toţi  directorii
DJDPC

? Toţi  inspectorii
şcolari generali

= 150 oameni+CADET

Conferinţe  regionale  :  Craiova,  Bucureşti,  Oradea,  Bistriţa,  Târgovişte,
Galaţi, Iaşi, Braşov

? să  explice  Acţiunea  Comunitară  în
principiu şi în practică;

? să  explice  rolul  şi  responsabilităţile
coordonatorilor;

? să  sfătuiască  asupra  recrutării  de
RHSS  şi  a  grupurilor  de  copii  cu
nevoi speciale;

? să  iniţieze  legături  între  licee,  şcoli
speciale şi centre de plasament;

? să  încurajeze  înţelegerea  implicării
şi cooperării.

Coordonatorii  din  licee,
şcoli speciale şi centre de
plasament=30  persoane
din  fiecare  din  judeţ  din
regiune=180  persoane
pentru  fiecare
regiune+CADET=200
participanţi

Conferinţe  de  activitate:  Craiova,  Bucureşti,  Oradea,  Bistriţa,
Târgovişte, Galaţi, Iaşi, Braşov

? să  instruiască  elevii  de  liceu  în
aromoterapie,  artă,  teatru,  dans,
muzică,  sport,  terapie  ocupaţională
în  pregătirea  pentru  vizitele  elevilor
de liceu în  şcolile speciale  şi  centrele
de plasament.

? CADET
? Instructori  selectaţi

în special din Craiova
? Elevi şi  coordonatori

din fiecare regiune

? Şedinţă  de  analiză  a  progresului
până în prezent

? CADET

Note explicative pentru organizarea conferinţelor

NAŢIONAL: Se va organiza o Conferinţă Naţională pentru a se lansa SNAC
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? Secretarii  tuturor  Consiliilor  judeţene-locale  x  41
+6 sectoare

NAŢIONAL

=  150  persoane
aproximativ? Directorii  tuturor  Direcţiilor  Judeţene  pentru

Protecţia Copilului x 47

? Inspectorii şcolari generali din toate judeţele x 47

REGIONAL: 8 Conferinţe regionale se vor organiza după Conferinţa Naţională

? 42 de judeţe împărţite în 8 regiuni

? fiecare regiune va avea între 3 şi 6 judeţe

? fiecare judeţ va avea un oraş  reşedinţă  de  judeţ  =
5 sau 6 oraşe-reşedinţă de judeţ pe regiune

(reşedinţa de judeţ a fiecărui judeţ va fi implicată)

=  42  de  oraşe-reşedinţă
(capitale)

? fiecare oraş-reşedinţă de judeţ va implica până la:
- 10 licee
- 10 şcoli speciale
- 10 centre de plasament

REGIONAL
=  30  instituţii  x  6
capitale
=  180  instituţii  pentru
fiecare  regiune  x  8
regiuni
=  1440  instituţii  la  nivel
naţional

ACTIVITĂŢI:  2  Conferinţe  de  lucru  pentru  fiecare  regiune  vor  fi  organizate
după Conferinţele regionale 

? 6  judeţe  pentru  fiecare  regiune  =  240  elevi  de
liceu  +  60  coordonatori  de  liceu  pentru  fiecare
regiune

Cele  6  judeţe  vor  fi  împărţite  în  2  conferinţe  pentru
câte 3 judeţe fiecare în  zile succesive  = 120  elevi  din
licee + 30 coordonatori de liceu 
(=150 persoane pentru fiecare conferinţă)

JUDEŢEAN/LOCAL
4 elevi din fiecare liceu
60  de licee implicate din
fiecare regiune
1  coordonator  pentru
fiecare  din  cele  60  de
licee din fiecare regiune

=  300  participanţi  în
total
(150  pentru  fiecare
conferinţă)

? 16  locaţii  care  să  găzduiască  conferinţele  de
formare  a  coordonatorilor  şi  a  elevilor  din  licee
pentru  dobândirea  abilităţilor  specifice  pentru
activităţi 

? 2 reşedinţe de  judeţ pentru fiecare regiune care  să
acţioneze ca şi gazdă pentru conferinţe

SNAC – Conferinţele de Lucru
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Conferinţele de lucru vor fi organizatconsecutiv Conferinţelor regionale.
Cei  care  participă  la  Conferinţele  de  lucru  vor  fi  coordonatori  şi  vor  fi  selecţionaţi  dintre

voluntari.

SCOP: 
Să instruiască elevii  voluntari   să  organizeze  anumite  activităţi  prin  care  vor  integra  mai  uşor  şi

mai eficient elevi şi copii din şcolile speciale şi din centrele de plasament.
Aceste activităţi includ: aromoterapie, teatru, dans, arte, muzică, sport, terapie ocupaţională.
Persoane cu experienţă vor organiza sesiuni de instruire care  vor  permite elevilor să  se  simtă mai

încrezători în lupta cu copiii.

ORGANIZARE:
Conferinţele de activitate vor fi organizate în 2 grupe a câte  3 judeţe pe  regiune (presupunând că

sunt6 judeţe într-o regiune).
Două  reşedinţe  de  judeţ  vor  acţiona  ca  oraşe-gazdă  –  unul  din  ele  va  fi  oraşul-gazdă  folosit

pentru Conferinţa regională.
120 de oameni vor participa la fiecare dintre cele două Conferinţe de lucru (240 în  total)  şi  vor  fi

împărţiţi în 4 grupe a câte 30 de oameni.
Va  fi  nevoie  de  camere  suficiente,  suprafeţe  şi  înlesniri  pentru  a  fi  disponibile  pentru  aceste

Conferinţe de  activitate.  Un liceu mare ar putea fi  potrivit  –  cu  o  sală  de  şedinţe  şi  multe  alte  camere
disponibile.

INSTRUIREA CONFERINŢEI DE LUCRU:
Cadeţii  vor  organiza  toate  acestea  –  mulţi  dintre  instructori  vor  veni  din  Craiova,  unde  a  fost

organizat Studiul-Pilot al “Acţiunii Comunitare” şi unde sunt deja mulţi instructori cu experienţă.

SNAC
Echipa de dezvoltare a Acţiunii Comunitare 

(C.A.D.E.T.)

? Un grup de oameni responsabili cu schiţarea, implementarea şi dezvoltarea SNAC.
? Acest grup va fi numit Echipa de dezvoltare a Acţiunii Comunitare.
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ROLUL:
Să  raporteze  ministrului  Educaţiei,  Cercetării  şi  Tineretului  şi  ministrului  Muncii  ,  Solidarităţii

Sociale şi Familiei.

Acest grup va cuprinde:
Preşedinte
Secretar de Stat - Ministerul Educaţiei,
Cercetării şi Tineretului

Doamna Ioana Irinel Chiran

Secretar de Stat – Autoritate Naţională
pentru Protecţia Copilului şi Adopţie

Doamna Gabriela Coman

Director  General  –  Direcţia  Generală
pentru Învăţmânt Preuniversitar

Doamna Liliana Preoteasa

Inspectori generali pentru învăţământul
special (MECT)

D-nul  Mircea  Vlad/d-na  Simona
Nicolae

Episcopul Arhiepiscopiei Bucureştilor I.P. Vincenţiu Ploieşteanu

Director al PROFAS d-nul Ştefan Dărăbuş

Secretarul Consiliului Judeţean Dolj d-nul Gheorghe Barbărasă

Guvernul  României  –  consilier  al
ministrului pentru SNAC

d-nul Muir John Potter

ÎNTÂLNIRI

        Convenţia  ONU  cu  privire  la  drepturile  copilului  stipulează:  “orice  copil  are  dreptul  la
educaţie. Educaţia trebuie să-l pregătească pentru viaţă, să-i  dezvolte  respectul  pentru drepturile omului
şi să-l formeze în spiritul înţelegerii,  păcii  şi  toleranţei”.  În declaraţia de  la Salamanca,  în  articolul 2,  se
afirmă:  “fiecărui  copil  trebuie  să  i  se  ofere  şansa  de  a  ajunge  şi  de  a  se  putea  păstra  la  un  nivel
acceptabil de învăţare”. 

Cele  două  documente  fundamentale  vorbesc  despre  “respect  pentru  drepturile  omului”,
“înţelegere”, “pace” şi “toleranţă”, despre “şanse egale ale copiilor de a ajunge şi a se păstra la un nivel
acceptabil  de  învăţare”.  Sunt  afirmaţii  care  au  fost  concretizate  în  acţiuni/activităţi  incluse  în  politica
educaţională a Ministerului Educaţiei,  Cercetării  şi  Tineretului.  Pe lângă acţiunile  manifeste  în  procesul
de  învăţământ,  Ministerul  Educaţiei,  Cercetării  şi  Tineretului  este  preocupat  şi  de  activităţi  ce  ţin  de
educaţia  informală  şi  nonformală  care  completează  şi  întregesc  formarea  şi  dezvoltarea  personalităţii
umane. Mai mult,  acţiunile acestea  sunt  cerute de  faptul că  fiecare  comunitate  are  necesităţile  ei,  de  la
cele personale/individuale,  până la cele spirituale/morale în  funcţie de  pregătirea,  educaţia,  formarea  şi
dezvoltarea intelectuală a membrilor comunităţii.
          Finalităţile  acestui  tip  de  educaţie  se  identifică  cu  cele  ale  activităţilor  din  afara  clasei  şi
extraşcolare  care  oferă  câmp  larg  de  acţiune  pentru  aspiraţiile,  dorinţele,  ideile  creatoare,  visele  şi
idealurile fiecărui copil în acţiunea sa  de  a deveni tânărul,  şi  mai târziu adultul autonom, independent  şi
util sieşi  şi  societăţii.  Prin “copil”  înţelegem  întreaga  populaţie  care  este  sau  urmează  a  fi  cuprinsă  în
sfera educaţiei, incluzând şi copiii cu dificultăţi de adaptare, de învăţare, cu deficienţe etc.
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        O parte din aceste trebuinţe/necesităţi pot fi satisfăcute, parţial, de către voluntarii care  lucrează în
folosul  comunităţii.  Pe  de  o  parte,  ei  îi  ajută  pe  copiii/elevii  cu  dificultăţi  de  adaptare,  integrare,
socializare  şi  de  învăţare  să-şi  depăşească  aceste  obstacole,  iar  pe  de  altă  parte,  ei,  voluntarii,  îşi
împlinesc  menirea  prin  faptul  că  şi  de  ei  depinde  integrarea  în  comunitate  a  unor  copii/tineri
marginalizaţi.
        Aspectele  enunţate  mai  sus  pot  fi  concretizate  prin  realizarea  Strategiei  Naţionale  pentru
integrarea “Acţiunii Comunitare” în licee, şcoli speciale, şi centre de plasament.
        Pornind  de  la  tipurile  de  activităţi  din  cadrul  acestei  strategii  şi  anume:  meloterapie,  artterapie,
activităţi  de  socializare,  terapie  ocupaţională,  ludoterapie  etc.  şi  continuând  cu  obiectivele  acestei
strategii care  au  ca  finalitate  dezvoltarea  armonioasă  a  personalităţii  copilului,  precum  şi  integrarea  lui
şcolară şi socială, acţiunile şi activităţile din cadrul acestei strategii pot fi generalizate la nivel naţional.
        Strategia  “Acţiunea Comunitară” poate  fi demarată începând  cu  anul  şcolar  2004-2005.  Pentru
implementarea acestei strategii se impun următoarele acţiuni iniţiale:

? O Conferinţă  Naţională  cu  participarea tuturor  preşedinţilor  Consiliilor judeţene şi  locale,
a inspectorilor şcolari generali şi a directorilor Direcţiilor Judeţene pentru Protecţia Copilului;

? Conferinţe  regionale  în  cele  8  centre,  cu  reprezentanţii  judeţelor  afiliate,  după  cum
urmează: 

1. Iaşi: Suceava, Botoşani, Neamţ, Iaşi, Bacău.
2. Galaţi: Vaslui, Vrancea, Galaţi, Tulcea, Brăila, Constanţa.
3. Târgovişte: Dâmboviţa, Prahova, Buzău, Călăraşi, Vâlcea, Ialomiţa.
4. Craiova: Teleorman, Olt, Argeş, Dolj, Gorj, Mehedinţi. 
5. Oradea: Timiş, Arad, Bihor, Satu-Mare, Hunedoara, Caraş-Severin.
6. Bistriţa: Maramureş, Bistriţa-Năsăud, Harghita, Cluj, Sălaj.
7. Braşov: Alba, Sibiu, Braşov, Covasna, Mureş.
8. Bucureşti: Bucureşti, Ilfov, Giurgiu.
? Pregătirea, elaborarea şi selecţia atât a tipurilor de activităţi  cât  mai ales a unităţilor de

învăţământ şi de protecţie socială unde se vor desfăşura activităţile;
? Elaborarea şi realizarea unor planuri de acţiune pentru fiecare judeţ în parte.
În ceea ce priveşte organizarea şi finanţarea acestor acţiuni se propun următoarele:
a. Pentru Conferinţa Naţională:
- MECT – organizarea Conferinţei Naţionale şi asigurarea cheltuielilor de  deplasare  şi  cazare a

inspectorilor şcolari generali.
- MMSSF  prin  ANPCA  –  asigurarea  participării  din  partea  Direcţiilor  Judeţene  pentru

Protecţia Copilului.
- MECT şi ANPCA – vor colabora la realizarea programului întâlnirii.
- Consiliile Judeţene/Locale – finanţarea deplasării  Preşedinţilor  Consiliilor Judeţene/Locale şi

a directorilor Direcţiilor Judeţene pentru Protecţia Drepturilor Copilului.
b. Pentru Conferinţele Regionale:
- MECT,  prin  Inspectoratele  şcolare  judeţene   -  organizează  întâlnirile  de  o  zi  în  judeţele

gazdă.  Inspectoratele  şcolare  şi  unităţile  de  învăţământ  implicate  asigură  finanţarea
transportului,  mesei  şi  cazării  persoanelor  delegate  din  cadrul  unităţilor  de  învăţământ  şi,
respectiv, a inspectoratelor şcolare care participă la conferinţă.

- Consiliile  Judeţene  şi  Locale  –  asigură  finanţarea  deplasării  preşedinţilor  Consiliilor
Judeţene/Locale şi a directorilor DJPDC.

- Reprezentanţii DJPDC şi ai ISJ – colaborează la realizarea programului întâlnirii.
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c. Pentru acţiunile şi activităţile din judeţe:
- MECT, prin ISJ şi conducerile  unităţilor de  învăţământ implicate – asigură resursa  umană şi

spaţiile de desfăşurare a activităţilor;
- Consiliile judeţene şi locale – asigură finanţarea acestor activităţi.
Toate aceste propuneri sunt acceptate de fiecare instituţie semnatară. 
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