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Scurt istoric al cooperarii franco - romane  

in domeniul Protectiei copilului 
 

 
Anul 2000 
 

- In luna iunie s-a deplasat in Franta o delegatie guvernamentala romana, mai precis Autoritatea 
Nationala pentru Protectia Copilului (ANPC). A fost prevazuta si o vizita la Rennes, unde au fost 
vizitate serviciile descentralizate si ONG – urile implicate in acest domeniu. 

 
- A fost organizata o misiune franceza in Romania, in domeniul protectiei copilului, la nivel 

guvernamental, in cadrul unui proiect de „infarire institutionala”. Aceasta misiune viza transmiterea 
informatiilor privind distributia competentelor in contextul descentralizarii institutionale din domeniul 
protectiei copilului. Intrucat departamentul Ille et Vilaine este recunoscut, in Franta, ca avand rezultate 
si competente notabile in acest domeniu, din  misiune a facut parte si un expert din acest 
departament, in persoana D-lui Jacques Heleine, consilier tehnic al presedintelui Consiliului General 
pe probleme de protectia copilului la. 

 
- In luna septembrie partea romana a cerut o expertiza franceza a domeniului. A fost ales 

departamentul Ille et Vilaine si a fost desemnat pentru indeplinirea misiunii acelasi Jacques Heleine. 
 
Includerea judetului Sibiu in proiecte privind protectia copilului  
 

- In urma misiuni din septembrie 2000  Ministerele de externe, francez si roman, au concluzionat ca ar 
fi necesar ca 2-3 judete din Romania sa intareasca cooperarea in domeniul protectiei copilului cu 
departamente franceze, un posibil model pentru descentralizarea necesara in Romania, in acest 
domeniu. Ambasada Frantei la Bucuresti a inclus in acest proiect si binomul Sibiu – Ille et Vilaine, 
parteneriat care avea deja o vechime si dispunea de cateva  „carari batatorite”. 

 
- Acelasi Jacques Heleine a vizitat 4 structuri din judet (la Sibiu si la Orlat) si s-a intalnit cu Presedintele 

Constantin Morar si D-na Anca Dragan – director al Directiei pentru protectia copilului. Dl. Jacques 
Heleine a transmis din partea Consiliului General disponibilitatea sa de a se implica in proiecte 
comune privind protectia copilului.  Expertul francez a propus de asemenea o vizita la Rennes a 
persoanelor responsabile cu acest domeniu de la nivel judetean.  
 
Aceste propuneri nu au primit nici un raspuns din partea Judetului Sibiu. 
 
In raportul sau de misiune, Jacques Heleine a propus organizarea unei intalniri intre presedintii celor 
doua Consilii, cu scopul de a facilita parteneriatul si de a netezi calea unor viitoare proiecte. 

 
Anul 2001 
 

- Presedintele Constantin Morar, Vice-presedintele Iosif Moldovan, Dl Octavian Rusu - Sef Directiei  
Dezvoltare regionala si Integrare europeana din cadrul CJS si D-na Anca Dragan au fost invitati la 
Rennes, unde a fost reiterata disponibilitatea Consiliului General de a coopera pe domenii de interes 
pentru Judetul Sibiu. Atunci au fost identificate principalele axe de cooperare care vor face obiectul 
viitoarei Conventii cadru, semnata in iunie 2003 

 
Anul 2002 
 

- Are loc la Sibiu forumul cooperarii Sibiu – Ille et Vilaine, la care au participat peste 300 de persoane, 
dintre care peste 100 din departamentul Ille et Vilaine. Au fost reprezentanti, politici si administrativi, 
ai Consiliului General dar si reprezentanti ai comunelor franceze si romane infratite (primari, consilieri 
locali si reprezentanti ai asociatiilor de infratire). Au participat de asemena reprezentanti ai institutiilor 
si organizatiilor din Ille et Vilaine, partenere in cooperarea tehnica, precum si reprezentanti ai 
Ambasadei Frantei.  Un atelier special a fost dedicat protectiei copilului. 
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- In acelasi an, in Franta ia fiinta Comitetul PECO ( PECO = Pays de l’Europe Centrale et Orientale), o 
platforma de ONG-uri care activau in Romania, in principal in domeniul social si al protectiei copilului. 

 
- Tot atunci apare conceptul de Program concertat, propus de Comitetul PECO la solicitatrea  MAE 

francez. MAE dorea sa se treca de la finantarea unor proiecte izolate si fara legatura intre ele, la 
sustinerea unui program care sa reuneasca partenerii din aceste proiecte, atat in Franta cat si in 
Romania. Un astfel de program putea fi conceput pe o perioada mai lunga, asigurand o mai buna 
coerenta a sprijinului Frantei si un impact mai important in Romania. 

 
Anul 2003 
 

- Comitetul PECO propune Ministerului de externe francez programul „PCER” (Programme Concerté 
Enfance Roumanie), care se va sprijini pe cooperarea cu departamente din Franta a 7 judete din 
Romania, printre care si judetul Sibiu. Programul avea drept axe de interventie : Formarea 
specialistilor romani, Sprijin pentru evolutia structurilor existente si Crearea de noi structuri. Toate 
acestea in domeniul protectiei copilului. 

 
- APIVS a facut parte din Comitetul national de coordonare a programului si s-a orientat catre crearea 

unui serviciu nou la Sibiu, serviciu care urma sa raspunda strategiei din domeniu a CJS. Este vorba 
despre un Centru de consiliere si terapie pentru copilul maltratat. 

  
- Pentru a se convinge ca un asemenea centru este cu adevarat necesar APIVS a reunit specialisti din 

diferite structuri sibiene care lucrau, sub diferite forme, cu viitorii beneficiari ai proiectului: medici, 
educatori, psihologi, reprezentanti ai administratiei si ai ONG urilor de profil. Concluzia a fost 
unanima: Da, este nevoie de un astfel de centru. 

 
- PCER  se va concretiza la Sibiu prin finantarea pentru 3 ani a urmatoarelor actiuni: amenajarea unui 

spatiu adecvat, angajarea unei echipe pluri-disciplinare, formarea echipei, acoperirea cheltuielilor de 
functionare a structurii nou create. 

 
- APIVS a contactat in mai multe randuri CJS (Dl Iosif Moldovan) si Directia pentru protectia copilului 

(Dna Anca Dragan) pentru identificarea unui spatiu. APIVS a solicitat de asemenea Spitalul de 
psihiatrie, Spitalul judetean, Primaria Sibiu si Consortiu pentru dezvoltare locala pentru identificarea 
unui spatiu adecvat proiectului. 

 
- In cele din urma fundatia UCOS avea sa contribuie decisiv la realizarea centrului propus, prin oferirea 

spatiului necesar si prin acceptarea de a fi in continuare purtatorul proiectului, in locul APIVS. 
- Consiliul General Ille et Vilaine si-a dat acordul pentru sprijinirea proiectului si a participat la 

cofinantarea lui, alaturi de MAE francez, cu convingerea ca la sfarsitul perioadei de 3 ani centrul va fi 
preluat de CJS. 

 
Perioada 2004 – 2007 
 

- Cu aproape un an intarziere, incepe punerea in practica a proiectului si se deschide Centrul de 
consiliere si terapie pentru copil si familie, gestionat de Fundatia UCOS. 

 
- Au loc vizite inaugurale la Sibiu si vizite de schimb de experienta la Rennes (Dl Polefka, Dna Dragan 

etc) 
 

- In toate intalnirile oficiale Judetul Sibiu asigura partenerii francezi de preluarea centrului dupa 
perioada de 3 ani. In cele din urma nu s-a realizat aceasta preluare, desi UCOS a atentionat in scris 
si in timp util CJS asupra necesitatii includerii in viitorul buget a cheltuielilor pentru mentinerea acestui 
serviciu.  

 
- Echipa care a fost creata, formata si rodata in acest proiect a fost transferata in cele din urma la 

Primaria Sibiu in cadrul Servciului de asistenta sociala, iar centrul si-a oprit activitatea. 
  

- Intre timp Directia pentru protectia copilului a infiintat un centru asemanator, a carei devenire pare 
incerta la data prezentei informari. 

 
Perioada 2007 – 2009 
 

- Un alt program concertat vine sa continue cooperarea franco-romana din domeniul social si al 
protectiei copilului. El se numeste PROCOPIL (PROgramme COncerté Pour les Initiatives Locales). 
Axele de interventie ale acestui program sunt : Promovarea conceptului de contractare catre ONG-uri 
a serviciilor sociale si finantarea lor de la bugetele de stat si locale (Plaidoyer – fr ; Advocacy - en ), 
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Formare si Intarirea retelelor create intre parteneri, publici si privati ( din sanatate, social, politie, 
educatie, sector ONG etc.).  

  
- Acest program se bazeaza, de asemenea, pe parteneriatele franco-romane existente la nivel judet-

departament.  Consilul General din Ille et Vilaine continua sa sustina si acest program si sa acorde o 
cofinantare, fie ea si simbolica. 

 
- Fundatia UCOS continua sa fie actor in proiect, din partea judetului Sibiu, abordand tema reducerii 

violentei in scoli si comunitate, prin analiza fenomenului si prin propunerea de solutii. 
 

- In cadrul aceluiasi program, Fundatia UCOS sustine 3 sesiuni de formare a personalului din serviciile 
rezidentiale pentru copiii cu handicap grav din Sibiu (ultima sesiune cu participarea a 12 directori de 
institutii similare la nivel national) 

 
- In luna martie 2007 a avut loc la Paris, sub patronajul MAE francez, capitalizarea experientei din 

PROCOPIL « Europa pentru Africa ». La acest eveniment Judetul Sibiu a fost reprezentat de 
Fundatia UCOS. 

 
- In anul 2007 judetul Sibiu a fost dedclarat model in cadrul programului PROCOPIL, fiind invitati in 

schimb de experienta parteneri din Bulgaria si Republica Moldova.  Modelul de bune practici s-a 
referit atat la parteneriatul public-privat in domeniul protectiei copilului cat si la functionarea in sine a 
Fundatiei UCOS. 

 
- Programul PROCOPIL a creat un grup national de reflexie asupra contractarii serviciilor sociale 

format din reprezentatii a 5 judete pilot alese de catre presedinti ai CJ, grup din care a facut parte si 
dna Laura Valsan director adj DGASPC si dna Elena Tudorache, director executiv UCOS. 

 
- In cadrul aceluias program, UCOS a organizat, in perioada 31 martie – 4 aprilie 2008, deplasarea 

unei delegatii din partea Judetului Sibiu la Rennes. Au participat: Dl Iordan Nicola-secretar general al 
CJS, Dna Anca Dragan-director al Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului, Dl 
Vasile Duca – director Directia de munca si protectie sociala, Dna Daniela Galatan – inspector copil, 
femeie si familie in Directia de sanatate publica si Dna Elena Tudorache - director executiv UCOS. 
Obiectivul general al misiunii a fost de a intari parteneriatul public-privat in domeniul protectiei 
copilului, tanarului  si familiei, de a pleda in favoarea contractarii catre ONG-uri a serviciilor sociale, 
de a prezenta modul de actiune al autoritatilor publice locale intr-o societate mai avansata in privinta 
descentralizarii. 

 
- Programul contactelor si vizitelor acestei delegatii a fost  realizat de asociatia Solidarite 35 Roumanie 

prin Domnii Jean-Jacques Danton si Jacques Heleine. Cel din urma s-a pensionat intre timp si a 
devenit membru al S35R, tocmai pentu a continua sprijinirea cooperarii in domeniul protectiei 
copilului, de data aceasta din zona societatii civile. 

 
- Rapoartele de misiune ale acestor responsabili la nivel judetean cuprind, desigur, constatari si 

propuneri utile pentru activitatea viitoare a structurilor pe care le-au reprezentat. 
 
 

10.06.2009                                                                               Valentin Arvunescu 
   Director executiv 


