
 
 
 
 
 
 
 

                    
 

 
 

 
H O T Ă R Â R E 

cu privire la: înlocuirea unui membru al echipei intersectoriale 
locale  (E.I.L.) pentru prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin 

muncă, la nivelul judeţului Olt 
 

 
Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.543/17.01.2018 referitoare la Proiectul de 
Hotărâre nr.544/17.01.2018;  

- Raportul nr.545/17.01.2018  al Serviciului Administrație Publică, Relații 
cu Consiliile Locale și Monitorul Oficial al Județului; 
     -  Raportul nr.814/23.01.2018 al Comisiei pentru Muncă, Protecţie 
Socială, Activităţi Sportive şi de Agrement;  

 -  Raportul nr.841/23.01.2018 al Comisiei pentru Cultură, Învăţământ, 
Activitate Ştiinţifică, Sănătate, Familie, Protecţie Copii şi Culte; 

- Raportul nr.846/23.01.2018 al Comisiei pentru Administraţie Publică, 
Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului şi Relaţii 
cu Cetăţenii; 

- Adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Olt, nr.892/S.E.I./08.01.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub 
nr.335/12.01.2018, prin care se aduce la cunoștință faptul că atribuțiile 
domnului maior Filip Cristian în Echipa Intersectorială Locală au fost  
preluate de către domnul maior Popescu Octavian, Ofițer Specialist Misiuni 
Ordine Publică în  cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Olt; 

- Adresa Inspectoratului de Jandarmi Județean Olt „Gl.c.a.Constantin 
Dimitrescu” nr.3613911/14.12.2017, înregistrată la Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt sub nr. 88029/03.01.2018, prin 



care desemnează ca membru în Echipa Intersectorială Locală pe domnul 
maior Popescu Octavian, Ofițer Specialist Misiuni Ordine Publică; 

- Pct. IV din Metodologia cadru privind prevenirea şi intervenţia în 
echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi 
de violenţă în familie, înscrisă în  anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului 
nr.49/2011; 
- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.125/24.10.2012 cu privire la: 
constituire echipă intersectorială locală (E.I.L.) pentru prevenirea şi 
combaterea exploatării copiilor prin muncă, la nivelul judeţului Olt; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.64/24.04.2014 cu privire la: 
înlocuirea unui membru al echipei Intersectorială locală (E.I.L.) pentru 
prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin muncă, la nivelul județului 
Olt; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.32/23.03.2017 cu privire la: 
înlocuirea unui membru al echipei  intersectoriale locale (E.I.L.) pentru 
prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin muncă, la nivelul județului Olt; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.103/27.07.2017 cu privire la:  
înlocuirea unui membru al echipei  intersectoriale locale (E.I.L.)  pentru 
prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin muncă, la nivelul județului  
Olt; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.137/24.08.2017 cu privire la: 
înlocuirea unui membru al echipei intersectoriale locale (E.I.L.) pentru 
prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin muncă, la nivelul județului  
Olt; 

În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit.d) și e), alin.(5) lit.a) pct.2, alin.(6) 
lit.a), art.97 alin.(1), art.98 coroborat cu art.45 alin.(1) și art.115 alin.(1), lit.c) 
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 
 

Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre. 
 
 Art.1. Se înlocuiește reprezentantul Inspectoratului de Jandarmi 
Județean Olt în Echipa Intersectorială Locală (E.I.L.) pentru prevenirea şi 
combaterea exploatării copiilor prin muncă, la nivelul judeţului Olt, domnul 
Filip Cristian - maior, cu domnul Popescu Octavian - maior, Ofițer Specialist 
Misiuni Ordine Publică. 
 

    Art.2. Componența actualizată a Echipei Intersectoriale Locale (E.I.L.) 
pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă este 
următoarea: 



- Şandor Smaranda – Consilier - Direcţia Generală de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Olt; 

- Nicu Ramona –  Agent principal de poliție - Inspectoratul de Poliţie 
Judeţean Olt; 

- Chiriţă Adrian – Inspector de muncă - Inspectoratul Teritorial de Muncă 
Olt; 

- Floricel Luminița – Inspector școlar pentru educație permanentă și 
activități extrașcolare - Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt; 

- Broboană Graţiela – Medic - Direcţia de Sănătate Publică a judeţului 
Olt; 

- Popescu Octavian – Maior - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt - 
pentru cazurile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie. 
 
 

        Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Administraţie Publică, 
Relații cu Consiliile Locale și Monitorul Oficial al Județului din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, membrilor Echipei Intersectoriale 
Locale (E.I.L.) pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin 
muncă şi instituţiilor reprezentate de aceştia în echipă, în vederea aducerii la 
îndeplinire, domnului Filip Cristian - maior, Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt.  
    
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Marius OPRESCU 
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30  voturi „pentru”. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la Proiectul de Hotărâre cu privire la: înlocuirea unui membru al 

echipei intersectoriale locale (E.I.L.) pentru prevenirea şi combaterea 
exploatării copiilor prin muncă, la nivelul judeţului Olt 

 



 
Prin adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Olt nr.892/S.E.I./08.01.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt 
sub nr. 335/12.01.2018, se aduce la cunoștință faptul că atribuțiile domnului 
maior Filip Cristian în cadrul Echipei Intersectoriale Locale au fost preluate 
de către domnul maior Popescu Octavian, Ofițer Specialist Misiuni Ordine 
Publică, astfel cum reiese din adresa Inspectoratului de Jandarmi Județean 
Olt nr.3613911 din 14.12.2017, înregistrată la D.G.A.S.P.C. Olt sub 
nr.88029/03.01.2018. 

Constituirea Echipei Intersectoriale Locale (E.I.L.) se face în 
conformitate cu prevederile Hotărârii 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. 

Prin înlocuirea domnului maior Filip Cristian cu domnul maior Popescu 
Octavian, Ofițer Specialist Misiuni Ordine Publică în cadrul Inspectoratului 
de Jandarmi Județean Olt, componenţa Echipei Intersectoriale Locale 
(E.I.L.) 

 
 
 pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă, este 

următoarea: 
- Şandor Smaranda  - Consilier - Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Olt; 
- Nicu Ramona –  Agent principal de poliție - Inspectoratul de Poliţie 

Judeţean Olt; 
- Chiriţă Adrian – Inspector de muncă - Inspectoratul Teritorial de 

Muncă Olt; 
- Floricel Luminița – Inspector școlar pentru educație permanentă și 

activități extrașcolare - Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt; 
- Broboană Graţiela – Medic - Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului 

Olt; 
- Popescu Octavian  – Maior - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt - 

pentru cazurile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie. 
 
În conformitate cu prevederile pct. IV din Metodologia cadru privind 

prevenirea şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de 
violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie, înscrisă în anexa nr.1 la 



Hotărârea Guvernului nr.49 din 2011, Echipa Intersectorială Locală (E.I.L.) 
pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă, va avea 
atribuţii şi în domeniul violenţei asupra copilului şi al violenţei în familie. 

De asemenea Echipa Intersectorială locală (E.I.L.) pentru prevenirea 
şi combaterea exploatării copiilor prin muncă este coordonată de către 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, conform 
prevederilor Hotărârii Guvernului nr.867/2009 privind interzicerea muncilor 
periculoase pentru copii. 

Responsabilităţile E.I.L. sunt trecute în fişa de post a fiecărui membru. 
Pentru realizarea celor menţionate anterior, se organizează lunar 

reuniuni de lucru, conform procedurilor interne ale fiecărei echipe aprobate 
de fiecare instituţie în parte. 

   Proiectul de Hotărâre a fost întocmit în conformitate cu prevederile 
actelor normative în vigoare, motiv pentru care  propun aprobarea acestuia 
în  forma în care a fost redactat.  
 
 
 

INIŢIATOR, 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

Marius OPRESCU 
 
 
 
S.A./ 2ex. 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT                                                    

Serviciului Administraţie Publică,                          
Relații cu Consiliile Locale și                                
Monitorul Oficial al Județului 
Nr.545/17.01.2018                                              
 
                            
 

R A P O R T 
cu privire la: înlocuirea unui membru al echipei intersectoriale 

locale (E.I.L.) pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin 
muncă, 

 la nivelul judeţului Olt 
 
 

 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, prin 
adresa nr.892/S.E.I./08.01.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub 



nr.335/12.01.2018, ne aduce la cunoștință faptul că atribuțiile domnului 
maior Filip Cristian în cadrul Echipei Intersectoriale Locale au fost preluate 
de către domnul maior Popescu Octavian, Ofițer Specialist Misiuni Ordine 
Publică, astfel cum reiese din adresa Inspectoratului de Jandarmi Județean 
Olt nr.3613911 din 14.12.2017, înregistrată la D.G.A.S.P.C. Olt sub 
nr.88029/03.01.2018. 

Constituirea Echipei Intersectoriale Locale (E.I.L.) pentru prevenirea şi 
combaterea exploatării copiilor prin muncă, la nivelul judeţului Olt, se face 
în conformitate cu prevederile Hotărârii 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. 

Echipa Intersectorială Locală (E.I.L.) este o echipă multidisciplinară şi 
interinstituţională constituită la nivelul fiecărui judeţ, respectiv la nivel de 
sector al municipiului Bucureşti, cu misiunea de a 
identifica/referi/monitoriza cazurile de muncă a copilului în aria teritorială de 
competenţă, conform legislaţiei în vigoare.  

E.I.L. include reprezentanţi ai instituţiilor şi organizaţiilor relevante 
angajate în combaterea exploatării copiilor prin muncă.  

E.I.L. este coordonată de reprezentantul DGASPC, dar fiecare 
reprezentant al instituţiilor sau organizaţiilor membre are un rol-cheie în 
combaterea exploatării copiilor prin muncă, fiind un coordonator al 
acţiunilor din sfera sa de competenţă, responsabil atât cu diseminarea 
informaţiei specifice către personalul propriu şi al instituţiilor de profil/ din 
subordine, cât şi cu centralizarea datelor despre cazurile identificate.  

E.I.L. are următoarele responsabilităţi: 
 1. La nivel de echipă 

  a) elaborează planurile locale de acţiune, care ar trebui să cuprindă 
cel puţin următoarele aspecte: 

 - acţiuni de diseminare a informaţiei despre rolul şi responsabilităţile 
E.I.L., despre mecanismul de monitorizare a copiilor exploataţi şi la risc de 
exploatare prin muncă în vederea sensibilizării publicului pentru a participa 
activ la identificarea cazurilor, precum şi a autorităţilor locale pentru a sprijini 
proiectele din domeniu; 
  - acţiuni de prevenire în şcoli şi comunităţi, centrate pe 
consecinţele muncii premature asupra dezvoltării copilului, a familiei sale şi 
a comunităţii; 



  - modalităţi de identificare a copiilor exploataţi prin muncă, 
conform procedurilor stabilite în baza metodologiei din Hotărârea 
Guvernului României nr.49/2011 

 b) elaborează rapoartele periodice şi anuale cu privire la situaţia 
copiilor exploataţi şi la risc de exploatare prin muncă, incluzând propuneri 
pentru a fi supuse atenţiei USMC, după aprobarea lor de DGASPC: 
  - elaborarea de programe de prevenire şi combatere a exploatării 
prin muncă a copilului; 
  - îmbunătăţirea legislaţiei; 
  - identificarea de bune practici; 

  c) sprijină activităţile profesioniştilor care intervin direct pe cazuri atât 
de exploatare, cât şi la risc de exploatare şi asigură pregătirea acestora, în 
funcţie de resursele disponibile; 
  d) organizează vizite de monitorizare în locurile suspectate pentru 
exploatarea prin muncă a copiilor. 

2. Prin intermediul membrilor echipei, în mod individual: 
   a) identifică situaţiile de copii exploataţi prin muncă şi le raportează 

la DGASPC, inclusiv situaţiile de urgenţă care se semnalează la Serviciul 
telefonul copilului din cadrul DGASPC; 
  b) identifică soluţii individualizate pentru fiecare copil exploatat prin 
muncă, în conformitate cu mandatul instituţiei în care lucrează, şi furnizează 
informaţii pentru completarea fişei de monitorizare (de către managerul de 
caz nominalizat de DGASPC).Echipa Intersectorială Locală (E.I.L.) pentru 
prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă, prin înlocuirea 
domnului Filip Cristian cu  domnul Popescu Octavian, are următoarea 
componență: 

- Şandor Smaranda – Consilier - Direcţia Generală de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Olt; 

- Nicu Ramona  – Agent principal de poliție - Inspectoratul de Poliţie 
Judeţean Olt; 

- Chiriţă Adrian – Inspector de muncă - Inspectoratul Teritorial de 
Muncă Olt; 

- Floricel Luminița – Inspector școlar pentru educație permanentă și 
activități extrașcolare - Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt; 

- Broboană Graţiela – Medic - Direcţia de Sănătate Publică a judeţului 
Olt; 

- Popescu Octavian – Maior - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt - 
pentru cazurile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie. 
 
În conformitate cu prevederile pct. IV din Metodologia cadru privind 

prevenirea şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de 
violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie, înscrisă în anexa nr. 1 la 



Hotărârea Guvernului nr.49 din 2011, Echipa Intersectorială Locală (E.I.L.) 
pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă, va avea 
atribuţii şi în domeniul violenţei asupra copilului şi al violenţei în familie. 

   De asemenea Echipa Intersectorială Locală (E.I.L.) pentru prevenirea şi 
combaterea exploatării copiilor prin muncă este coordonată de Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, conform 
prevederilor Hotărârii Guvernului nr.867/2009 privind interzicerea muncilor 
periculoase pentru copii. 

Responsabilităţile E.I.L. sunt trecute în fişa de post a fiecărui membru. 
Pentru realizarea celor menţionate anterior, se organizează lunar 

reuniuni de lucru, conform procedurilor interne ale fiecărei echipe aprobate 
de fiecare instituţie în parte. 

Proiectul de Hotărâre a fost întocmit în conformitate cu prevederile 
actelor normative în vigoare, motiv pentru care propunem aprobarea 
acestuia în forma sub care a fost redactat şi prezentat.  
 

 
 
 

Șef Serviciu Administrație Publică,            Şef Serviciu Juridic Contencios, 
    Relații cu Consiliile Locale,   Ana - Venera ŞTEFĂNESCU 
și Monitorul Oficial al Județului 
     Adrian LĂCRARU 
 
 
S.A./2ex                                         


