
 

HOTĂRÂRE 

privind încheierea protocolului de colaborare dintre 

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Autoritatea Națională pentru 

Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, Banca Mondială, 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj și 

Consiliul Județean Dolj 

privind implementarea proiectului 

,,Modernizarea sistemului de evaluare a dizabilității din România” 

 

  

 Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară,  

  având în vedere referatul de aprobare nr. 8920/06.04.2022 al Direcției 

Imagine și Coordonare Instituții Subordonate, Biroul Coordonare, Monitorizare 

Instituţii Subordonate, adresa nr. 1724/ANPDPD/29.03.2022 emisă de 

Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, 

înregistrată la Consiliul Județean Dolj cu nr. 8604/04.04.2022, raportul 

Serviciului juridic nr. 9309/11.04.2022, precum și avizul comisiilor de 

specialitate,     

 în temeiul art. 173 alin. (1) lit. e), alin. (7) lit. a), art. 182 și art. 196 alin. 

(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

          Art. 1 – Se aprobă încheierea protocolului de colaborare dintre Ministerul 

Muncii și Solidarității Sociale, Autoritatea Națională pentru Protecția 

Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, Banca Mondială, Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj și Consiliul Județean Dolj privind 

implementarea proiectului ,,Modernizarea sistemului de evaluare a dizabilității 

din România”, anexă la prezenta hotărâre.  

 Art. 2 - Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Dolj, domnul 

Dorin Cosmin Vasile să semneze protocolul de colaborare. 

  Art. 3 - Direcţiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Dolj vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

 

 

  

 



 

 

 

 Art. 4 – Prezenta hotărâre se va comunica instituțiilor menționate la art. 1 

și persoanei nominalizate la art. 2. 

 

 

 

 

 

Nr. 113                 Adoptată la data de 19.04.2022 

 

 

 

                

 

 PREŞEDINTE,                   Contrasemnează 

                   Secretar General al Județului, 

 

DORIN-COSMIN VASILE             CRISTIAN MARIAN ȘOVĂILĂ 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un 

număr de 31 voturi “PENTRU” 

 

 



Anexa la HCJ Dolj nr. 113/2022

P R O T O C O L  D E  C O L A B O R A R E

Între următoarele părți semnatare:

MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE cu sediul în București, str.

Dem I. Dobrescu, nr. 2-4, sector 1, cod fiscal 4266669, telefon 021/315.85.56, email

relatiicupublicul@mmuncii.gov.ro, reprezentat legal de către domnul Dragoș Ionuț

BĂNESCU, în calitate de Secretar general, denumit în continuare MMSS,

AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA DREPTURILOR

PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI, cu sediul în București, B-dul. Magheru nr. 7,

sector 1, reprezentată de doamna Adela CRĂCIUN, în calitate de

VICEPREȘEDINTE cu atribuții de PREȘEDINTE, denumită  în continuare

ANPDPD,

BANCA MONDIALĂ, cu sediul în București, Lascăr 31 Business Center, etajul 6,

Strada Vasile Lascăr nr.31, sector 2, reprezentat prin domnul Victor SULLA, în calitate

de SENIOR SOCIAL PROTECTION ECONOMIST, denumită  în continuare BM,

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

DOLJ, instituție cu personalitate juridică, cu sediul în Craiova, Bd. Nicolae Titulescu,

nr. 22, județul Dolj, telefon 0251416365, fax 0251417838, email office@dgaspcdolj.ro,

reprezentată de domnul Florin STANCU, în calitate de DIRECTOR GENERAL,

denumit în continuare DGASPC,

și

CONSILIUL JUDEȚEAN, instituție cu personalitate juridică, cu sediul în Craiova,

Calea Unirii, nr.19, județul Dolj, telefon 0251408200, fax: 0251408241, email

office.cjdolj@gmail.com, reprezentat de domnul Dorin Cosmin VASILE, în calitate de

PREȘEDINTE, denumită în continuare CJ,

prin care părțile stabilesc următoarele:

Ministerul

Muncii și

Solidarității

Sociale

Autoritatea

Naţională pentru

Protecția

Drepturilor

Persoanelor cu

Dizabilităţi

Banca Mondială Direcția

Generală de

Asistență

Socială

și Protecția

Copilului

Dolj

Consiliul

Județean

Dolj

Nr. Nr. Nr. Nr. 11607/
01.04.2022 

Nr. 10408/
20.04.2022
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Ținând seama că ANPDPD este desemnată autoritatea centrală de coordonare a 

implementării Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la 

New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 

2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26 septembrie 

2007, ratificată prin Legea nr. 221/2010;  

Având în vedere faptul că ANPDPD coordonează la nivel central activitățile de 

protecție și promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilități și asigură urmărirea 

aplicării unitare a reglementărilor din acest domeniu; 

 Având în vedere faptul că MMSS în parteneriat cu ANPDPD sunt în derularea 

proiectului „Modernizarea sistemului de evaluare a dizabilității din România”, Cod 

SIPOCA: 719, Cod proiect: 129751, denumit în continuare Proiectul, cu asistența 

tehnică din partea Băncii Mondiale, 

 

TEMEI LEGAL:  

• Contractul de finanțare nr. 453/09.12.20219 privind proiectul ”Modernizarea 

sistemului de evaluare a dizabilității din România” cod SIPOCA/SMIS 2014+ 

719/129751; 

• Legea nr.221/2010 pentru ratificarea Convenţiei privind drepturile persoanelor cu 

dizabilităţi; 

• Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Ordonanţa de urgenţă nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul 

administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative și Ordonanţa de urgenţă nr.1/2022 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2021; 

• Hotărârea de Guvern nr. 23/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului 

Muncii și Solidarității Sociale; 

• HG nr.234/2022 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru 

Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități; 

• Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 Republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

• Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de 

organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii 

orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare; 

• Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

completările ulterioare; 

• Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 25/2021  privind aprobarea Regulamentului de 

Organizare  şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Dolj; 

• Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 13/2005 prin care se aprobă Regulamentul de 

organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Dolj; 



•  Regulamentul Uniunii Europene nr.2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia 

persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind 

libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul 

general privind protecţia datelor),  

   

Părțile au hotărât încheierea prezentului Protocol de colaborare, în următorii termeni 

și    condiții: 

 

ART.1. OBIECTUL PROTOCOLULUI 

1.1. Părţile implicate în acest protocol își exprimă acordul de voință privind stabilirea şi 

dezvoltarea relaţiilor de colaborare, conform competenţelor deţinute de acestea în 

temeiul actelor normative de organizare şi funcţionare, în scopul realizării în comun a 

activității de pilotare a pachetului de lucru pentru evaluare complexă a persoanelor 

adulte cu handicap. 

1.2. În vederea realizării obiectivului menționat la art. 1.1., echipa de proiect a 

ANPDPD și MMSS, cu asistența Băncii Mondiale, va desfășura următoarele activități: 

a) Pregătirea setului de criterii medico-psiho-sociale pentru evaluarea complexă în 

vederea încadrării în grad de handicap, a pachetului de metodologii, instrumente 

și proceduri care vor fi testate prin studiul pilot, inclusiv instrucțiuni de utilizare a 

acestora; 

b) organizarea de activități de instruire cu privire la noile criterii medico-psiho-

sociale, metodologii, instrumente și proceduri care vor fi testate prin studiul pilot, 

la care să participe toți specialiștii SECPAH și reprezentanți CEPAH din județele 

selectate; 

c) dezvoltarea unei aplicații online pentru culegerea datelor din studiul pilot, pe care 

să o pună la dispoziția ANPDPD și a DGASPC-urilor din județele selectate; 

d) dotarea echipelor SECPAH/CEPAH din județele selectate cu tablete și aplicația 

online de culegere a datelor în cadrul studiului pilot (activitatea A 1.5); 

e) asigurarea asistenței tehnice continue și participarea la monitorizarea continuă, 

pentru buna desfășurare a studiului pilot, pe întreaga durată a acestuia – Banca 

Mondiala va elabora reguli de lucru și va asigura o echipă de experți care sa 

comunice permanent cu echipele județene; 

f) asigurarea analizei datelor pentru a stabili versiunile finale de criterii medico-

psiho-sociale, metodologii, instrumente și proceduri, folosind bazele de date 

anonimizate puse la dispoziție de ANPDPD; 

g) colaborarea  la organizarea şi desfăşurarea întâlnirilor de lucru, seminariilor, 

meselor rotunde sau a altor tipuri de evenimentele publice de consultare și 

informare cu toate părțile interesate din cadrul proiectului; 

h) seminarii pentru a prezenta și culege feedback cu privire la instrumentele listate 

anterior (inclusiv dimensiuni, descriptori, calificatori și instrucțiuni de 

completare) (activitatea A 1.3); 

i) organizarea vizitelor de lucru în țări ale UE cu participarea membrilor echipelor 

județene (activitatea A 1.5); 



j) ateliere de la jumătatea perioadei de pilotare (după 6 luni) și de la finalul 

perioadei de pilotare (după 12 luni) cu rolul de a valida instrumentele propuse de 

experții Băncii Mondiale și ANPDPD, urmare a concluziilor și feedback-ului 

oferit de echipele județene care au pilotat aceste instrumente (activitatea A 1.5); 

k) atelier de validare a noilor proceduri de lucru (activitatea A 1.4); 

l) eveniment de diseminare a Setului de Cerințe pentru formarea specialiștilor în 

evaluare complexă a persoanelor adulte, care va fi organizat de ANPDPD în 

colaborare cu experții Băncii Mondiale (activitatea A 1.6); 

m) acordarea de asistență tehnică în activitățile comune și sprijin pentru diseminarea 

rezultatelor, a materialelor informative și de promovare. 

 

1.3. În vederea realizării obiectivului menționat la art. 1.1., DGASPC asigură 

participarea specialiștilor SECPAH și reprezentanților CEPAH la următoarele activități 

ale proiectului, până la finalizarea acestuia: 

- Seminarii de consultare online pentru dezbaterea și validarea noilor criterii medico-

psiho-sociale, metodologii, instrumente și proceduri pentru evaluarea persoanelor 

adulte cu dizabilități (activitatea A 1.2); 

- Instruirea tuturor specialiștilor SECPAH și a unor reprezentanți CEPAH cu privire la 

versiunea finală a noilor criterii medico-psiho-sociale, metodologii, instrumente și 

proceduri care vor fi testate prin studiul pilot (activitatea A 1.5); 

- Dotarea echipelor SECPAH/CEPAH din județele selectate cu tablete și aplicația online 

de culegere a datelor în cadrul studiului pilot (activitatea A 1.5); 

- Implementarea studiului pilot pe toată perioada de pilotare de către echipele 

SECPAH/CEPAH din județele selectate, în paralel cu evaluarea pentru încadrarea în 

grad de handicap în conformitate cu legea în vigoare (activitatea A 1.5).  

În cadrul studiului pilot, echipele județene de implementare vor desfășura următoarele 

activități: 

o Vor recruta din cadrul solicitanților de certificat de handicap (în 

conformitate cu legea) persoane dornice să participe în studiul pilot, adică persoane 

care acceptă să fie evaluate și conform noilor criterii medico-psiho-sociale, 

metodologii, instrumente și proceduri (fără consecințe legale sau administrative 

privind statutul sau drepturile pe care le primesc); 

o Fiecare persoană care acceptă să participe la studiu va completa un 

consimțământ informat de participare; 

o Pentru fiecare participant la studiul pilot, echipa SECPAH/CEPAH va 

completa toate etapele și pașii demersului de evaluare, în conformitate cu noile criterii 

medico-psiho-sociale,  metodologii, instrumente și proceduri. Echipa Băncii Mondiale 

va asigura asistență continuă echipelor județene; 

o Echipele județene SECPAH/CEPAH vor înregistra datele colectate în 

aplicația online dedicată. La finalul fiecărei săptămâni trebuie să fie introduse în 

aplicație toate datele privind persoanele evaluate în cadrul studiului în săptămâna 

respectivă. Aplicația va permite monitorizarea continuă a modului în care decurge 

procesul de colectare a datelor. Monitorizarea continuă va fi asigurată de ANPDPD cu 

asistența Băncii Mondiale;  



o Șeful SECPAH este reprezentantul DGASPC/Președintele CEPAH este 

reprezentantul Consiliului Județean, responsabil cu comunicarea permanentă cu 

echipa Băncii Mondiale; 

o Echipele județene SECPAH/CEPAH vor participa la întâlniri săptămânale 

de lucru pentru comunicare, armonizare și coordonare continuă între județe, precum și 

pentru identificarea unor soluții care să fie aplicate în mod uniform la diversele 

provocări care pot să apară pe parcursul implementării studiului pilot; 

- Echipele județene SECPAH/CEPAH vor completa evaluarea în cadrul studiului pentru 

câte 3 persoane pe zi.  

- Seminarii pentru a prezenta și culege feedback cu privire la instrumentele listate 

anterior (inclusiv dimensiuni, descriptori, calificatori și instrucțiuni de completare) 

(activitatea A 1.3). 

- Participarea membrilor echipelor județene în vizitele de lucru în țări ale UE (activitatea 

A 1.5). 

- Ateliere de la jumătatea perioadei de pilotare (după 6 luni) și de la finalul perioadei de 

pilotare (după 12 luni) cu rolul de a valida instrumentele propuse de experții Băncii 

Mondiale și ANPDPD, urmare a concluziilor și feedback-ului oferit de echipele 

județene care au pilotat aceste instrumente (activitatea A 1.5); 

- Atelier de validare a noilor proceduri de lucru (activitatea A 1.4); 

- Eveniment de diseminare a Setului de Cerințe pentru formarea specialiștilor în 

evaluare complexă a persoanelor adulte, care va fi organizat de ANPDPD în 

colaborare cu experții Băncii Mondiale (activitatea A 1.6). 

 

 

 

 

ART. 2. MODALITATEA DE COLABORARE  

2.1. Părțile se obligă să respecte toate obligațiile ce le revin potrivit prezentului protocol 

de colaborare și să le îndeplinească cu bună-credință, aplicabile fiind principiile 

parteneriatului; 

2.2. Părţile se vor consulta cu regularitate şi se vor informa reciproc cu privire la 

progresul acţiunilor în cadrul proiectelor comune întreprinse; 

2.3. Părţile se vor întâlni la date stabilite de comun acord, pentru a fixa detaliile 

activităților pe termen mediu şi lung întreprinse în comun; 

2.4. Rezultatele activităților ce se vor desfășura în baza prezentului protocol pot fi 

utilizate în vederea fundamentării inițiativelor legislative, în funcție de atribuțiile 

părților; 

2.4. Părțile se obligă să asigure schimbul de date și informații între ele, în condiţiile legii 

și în acord cu prevederile art.5 ale prezentului protocol; 

2.5. Părțile se obligă să nu prejudicieze în nici un fel, direct sau indirect, imaginea 

partenerului; 



2.6. Părțile nu își asumă obligații financiare în ceea ce privește prezentul protocol de 

colaborare; 

2.7. Niciuna dintre părți nu va iniția activități sau acțiuni care implică și responsabilități 

pentru cealaltă parte fără acordul acesteia și nici nu va utiliza prezentul protocol în alte 

scopuri;  

2.8. Mediatizarea acțiunilor realizate în baza prezentului protocol se va face în condiții 

stabilite de comun acord. 

 

ART. 3. DURATA PROTOCOLULUI 

Acest protocol se încheie pe durata cuprinsă între data semnării de către ultima parte și 

08.12.2023. 

 

ART. 4. CLAUZE DE CONFIDENŢIALITATE 

Părțile se obligă să păstreze confidențialitatea datelor şi informaţiilor pe care le vor 

deține ca urmare a executării clauzelor prezentului protocol de colaborare şi a 

eventualelor acte adiţionale ce se vor încheia în baza prezentului protocol. 

 

ART. 5. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

5.1. Furnizarea informațiilor ce constituie date cu caracter personal necesare în 

realizarea obiectului prezentului protocol se efectuează în condițiile prevăzute de lege și 

de cerințele de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal, prevăzute de 

prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea 

ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor 

date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia 

datelor) 

5.2. Beneficiarul furnizării de informații ce constituie date cu caracter personal este 

obligat să aplice măsurile tehnice și organizatorice prevăzute de lege pentru protejarea 

datelor cu caracter personal împotriva furtului, pierderii sau accesului neautorizat; 

5.3.Nu intră sub incidența prezentului protocol furnizarea informațiilor ce constituie 

date cu caracter personal potrivit legii, a căror prelucrare este interzisă, cu excepțiile 

prevăzute de lege. 

 

ART.6. FORȚA MAJORĂ 

6.1. Forța majoră apără de răspundere partea care o invocă în condițiile legii;  



6.2. Îndeplinirea prezentului protocol va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei 

majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia 

acesteia; 

6.3. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi 

în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în 

vederea limitării consecinţelor; 

6.4. Dacă în termen de 7 zile de la producere, evenimentul de forță majoră nu încetează, 

oricare dintre părți are dreptul de a renunța la protocolul de colaborare, printr-o 

notificare scrisă adresată celeilalte părți. 

 

ART.7. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

7.1. Părţile vor depune toate eforturile pentru a rezolva, pe cale amiabilă, eventualele 

neînţelegeri sau dispute ce pot interveni între ele în cadrul sau în legătură cu 

îndeplinirea responsabilităţilor asumate prin prezentul protocol; 

7.2. Dacă divergenţele nu au putut fi rezolvate pe cale amiabilă, părţile se pot adresa 

pentru soluţionarea lor autorităţilor competente. punct.7.2., respectiv instanțele 

judecătorești din Romania. 

 

ART.8. ÎNCETAREA PROTOCOLULUI 

8.1. Prezentul protocol încetează: 

a) la expirarea duratei pentru care s-a încheiat, în condiţiile prevăzute în protocol. 

b) alte cauze prevăzute de lege; 

c) prin acordul scris al părților; 

d) în cazul neîndeplinirii obligațiilor asumate. 

 

ART.9. DISPOZIŢII FINALE 

9.1. Orice comunicare între părţi, pe timpul derulării prezentului Protocol se va face în 

formă scrisă; 

9.2. Acest Protocol poate fi completat cu anexe care vor detalia aspectele operaţionale 

sau tehnice ori de câte ori va fi nevoie; 

9.3. Prevederile prezentului Protocol vor putea fi modificate, în funcţie de noi cerinţe 

sau condiţii, prin act adiţional. 

 

Prezentul Protocol a fost întocmit în câte un exemplar pentru fiecare Parte semnatară și 

intră în vigoare azi_______________ 
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