
ROMÂNIA
JUDEŢUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Priveşte:asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu 

Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului “Alessandrescu-Rusescu”, 
Asociația “Centrul de Dezvoltare Curriculară și Studii de Gen”-FILIA, Fundația 

Renașterea pentru Educație, Sănătate și Cultură-FRESC, Asociația Centrul Romilor 
pentru Politici de Sănătate-SASTIPEN în vederea realizării în comun a unor activități de 

prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin

Consiliul Local al municipiului Alexăndria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, 
având în vedere:

- Referat de aprobare nr. 7260 din 18.03.2021 al Viceprimarului municipiului Alexandria;
- Raportul comun de specialitate nr. 7261 din 18.03.2021 al Direcţiei Economice şi 

Direcției Juridic, Comercial;
- prevederile OUG nr.18/2017, aprobată cu modificările și completările ulterioare prin Legea 

nr.18/2017 
- prevderile Hotărârii de guvern  nr.324/23.05.2019 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind organizarea, funcționarea și finanțarea activității de asistență medicală comunitară;
- prevederile Ordinului 619/2002 emis de Ministerul Sănătății pentru aprobarea funcționării 

ocupației de mediator sanitar;
- prevederile OUG nr.162/12.11.2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe 

exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale;
- prevederile art.129, alin (1), alin. (2), lit.c) sie), alin (7), lit. b)și c) și alin (9), lit. a) si c) din 
OUG 57/2019 privind Codul Administrativ al României;

În temeiul prevederilor art. 136, alin. (1), art. 139, alin. (1) și alin. (5), art. 196, alin. (1), lit. a) 
din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ al României

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului 

Alexandria cu Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului “Alessandrescu-Rusescu”, 
Asociația “Centrul de Dezvoltare Curriculară și Studii de Gen”-FILIA, Fundația Renașterea pentru 
Educație, Sănătate și Cultură-FRESC, Asociația Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate-
SASTIPEN în vederea realizării în comun a unor activități de prevenție, depistare precoce, diagnostic 
și tratament precoce al cancerului de col uterin.
Art.2. Se aprobă Protocolul de asociere dintre Municipiul Alexandria prin Consiliul Local al 
Municipiului Alexandria și cu Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului 
“Alessandrescu-Rusescu”, Asociația “Centrul de Dezvoltare Curriculară și Studii de Gen”-FILIA, 
Fundația Renașterea pentru Educație, Sănătate și Cultură-FRESC, Asociația Centrul Romilor pentru 
Politici de Sănătate-SASTIPEN, conform anexei care face parte integrantă din prezența hotărâre.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Alexandria să semneze protocolul de asociere.



Art.4. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria prezența hotărâre va fi 
transmisă Instituţiei Prefectului Judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului 
Municipiului Alexandria, Direcţiei Economică, Direcției Juridic, Comercial și Institutului Național 
pentru Sănătatea Mamei și Copilului “Alessandrescu-Rusescu”, Asociației “Centrul de Dezvoltare 
Curriculară și Studii de Gen”-FILIA, Fundației Renașterea pentru Educație, Sănătate și Cultură-
FRESC, Asociației Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate-SASTIPEN, pentru cunoaştere şi 
punere în aplicare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER, SECRETAR GENERAL,

COBARLIE Silvia  Alexandru Răzvan CECIU

ALEXANDRIA
Nr. 52 din 29 martie 2021



JUDEŢUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
Nr. 7260 din 18.03.2021

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al 
Municipiului Alexandria cu Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului 
“Alessandrescu-Rusescu”, Asociația “Centrul de Dezvoltare Curriculară și Studii de 

Gen”-FILIA, Fundația Renașterea pentru Educație, Sănătate și Cultură-FRESC, 
Asociația Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate-SASTIPEN în vederea realizării în 
comun a unor activități de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al 

cancerului de col uterin

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Alexandria sub nr. 31/19.02.2021 a Institutului Național 
pentru Sănătatea Mamei și Copilului “Alessandrescu-Rusescu” solicită asocierea cu Municipiul Alexandria prin 
Consiliul Local al Municipiului Alexandria în vederea realizării în comun a unor activități de prevenție, depistare 
precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin.

Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului “Alessandrescu-Rusescu”, în parteneriat cu  Asociația 
“Centrul de Dezvoltare Curriculară și Studii de Gen” - FILIA, Fundația Renașterea pentru Educație, Sănătate și 
Cultură - FRESC și Asociația Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate - SASTIPEN, este beneficiarul unui 
proiect POCU/759/4/9 – Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii 
orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele 
patologii.

Proiectul propus are în vedere furnizarea serviciilor de sănătate din programele regionale de prevenție,
depistare precoce, diagnostic și tratament al leziunilor precanceroase ale colului uterin și vizează un număr de
170001 de femei cu vârste între 24 și 64 de ani, inclusiv persoane aparținând grupurilor vulnerabile care vor 
beneficia de serviciile oferite prin programele regionale.

Grupul țintă - persoane care vor beneficia de programe de screening - va fi localizat în regiunea de dezvoltare 
Sud Muntenia (7 judete), inclusiv Teleorman, selectarea tuturor membrilor GT făcându-se cu respectarea limitelor 
incluse în ghid.

O.G nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, obligă autoritățile publice locale să sprijine asociațiile și 
fundațiile, inclusiv Hotărârea nr. 324/23.05.2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea, 
funcționarea și finanțarea activității de asistență medicală comunitară.

Potrivit prevederilor art. 129, alin. 9, lit. (a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ al României, cu 
modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu 
persoane juridice române sau străine, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau 
proiecte de interes public local.

Ca urmare, în conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1), art. 139, alin. (1) și alin. (5), art. 196, alin. (1), lit. 
“a” din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare, propun 
elaborarea unui proiect de hotărare de către Direcția Economică cu privire la asocierea Municipiului Alexandria, 
prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului 
“Alessandrescu-Rusescu”, proiectul de hotărâre însoțit de întreagă documentație va fi prezentat spre dezbatere și 
aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria.

VICEPRIMAR,
ENE IONELA CORNELIA





MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
DIRECŢIA ECONOMICĂ
DIRECTIA JURIDIC, COMERCIAL
Nr. 7261 din 18.03.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al 
Municipiului Alexandria cu Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și 

Copilului “Alessandrescu-Rusescu”, Asociația “Centrul de Dezvoltare
Curriculară și Studii de Gen”-FILIA, Fundația Renașterea pentru Educație, 

Sănătate și Cultură-FRESC, Asociația Centrul Romilor pentru Politici de 
Sănătate-SASTIPEN în vederea realizării în comun a unor activități de 

prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col 
uterin

1. NECESITATEA PROIECTULUI 

Prin referatul de aprobare nr. 7260 din data de 18.03.2021, Viceprimarul Ionela Cornelia Ene
propune elaborarea unui proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Alexandria prin 
Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și 
Copilului “Alessandrescu-Rusescu”, Asociația “Centrul de Dezvoltare Curriculară și Studii de 
Gen”-FILIA, Fundația Renașterea pentru Educație, Sănătate și Cultură-FRESC, Asociația 
Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate-SASTIPEN în vederea realizării în comun a unor 
activități de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col 
uterin.

2. OPORTUNITATEA PROIECTULUI

Prezentul proiect de hotărâre are scopul realizării în comun a unor activități de prevenție,
depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin.

Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului “Alessandrescu-Rusescu”, în parteneriat cu  
Asociația “Centrul de Dezvoltare Curriculară și Studii de Gen”-FILIA, Fundația Renașterea pentru 
Educație, Sănătate și Cultură-FRESC și Asociația Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate-
SASTIPEN , este beneficiarul unui proiect POCU/759/4/9 – Creșterea numărului de persoane care 
beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), 
diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii.

Proiectul propus are în vedere furnizarea serviciilor de sănătate din programele regionale de 
prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament al leziunilor precanceroase ale colului uterin și 
vizează un număr de 170001 de femei cu vârste între 24 si 64 de ani, inclusiv persoane aparținând 
grupurilor vulnerabile care vor beneficia de serviciile oferite prin programele regionale.

Grupul țintă -persoane care vor beneficia de programe de sprijin (screening) -va fi localizat 
în regiunea de dezvoltare Sud Muntenia (7 județe), inclusiv Teleorman, selectarea tuturor 
membrilor GT făcându-se cu respectarea limitelor incluse în ghid.



3. LEGALITATE 

Susținerea din punct de vedere legal a proiectului propus este fundamentată pe prevederile 
următoarelor acte normative:
- OUG nr.18/2017, aprobată cu modificările și completările ulterioare prin Legea nr.18/2017 

privind asistența medicală comunitară prin care autoritățile locale înființează structure 
furnizoare de servicii de asistență medicală comunitară în beneficiul populației vulnerabile 
adaptate inclusiv nevoilor individuale ale persoanelor cu dizabilități, în condițiile prezentei 
norme metodologice;

- Hotărârea  nr.324/23.05.2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea, 
funcționarea și finanțarea activității de asistență medicală comunitară;

- Ordinul 619/2002 emis de Ministerul Sănătății pentru aprobarea funcționării ocupației de 
mediator sanitar;

- OUG nr.162/12.11.2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de 
Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale;

- OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ al României;

4. CONSIDERENTE DE ORDIN TEHNIC ŞI ECONOMIC

Pentru finanţarea cheltuielilor legate de organizarea tuturor activităților de screening ce se 
vor desfășura pe raza municipiului Alexandria, acompanierea femeilor neasigurate cu rezultate 
pozitive la testul Babeș Papanicolau și acompanierea acestora în București pe tot parcursul 
tratamentului, toate vor fi decontate prin POCU.

Având în vedere că propunerea de mai sus a fost făcută în conformitate cu prevederile legale 
în vigoare, că este necesară şi oportună, s-a întocmit proiect de hotărâre cu privire la asocierea 
Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Institutul Național 
pentru Sănătatea Mamei și Copilului “Alessandrescu-Rusescu”, Asociația “Centrul de 
Dezvoltare Curriculară și Studii de Gen”-FILIA, Fundația Renașterea pentru Educație, Sănătate 
și Cultură-FRESC, Asociația Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate-SASTIPEN în vederea 
realizării în comun a unor activități de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament 
precoce al cancerului de col uterin.

Direcția Economică Directia Juridic, Comercial 
Director Executiv, Director Executiv,
Haritina Gafencu Postumia Chesnoiu

Biroul Cultură Sport Tineret
Consilier Faluvegi Cristian
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MUNICIPIUL ALEXANDRIA ANEXĂ LA HCL
CONSILIUL LOCAL NR. 52 DIN 29.03.2021

PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN
Axa prioritara 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare
Prioritatea de investitii 9.iv: Cresterea accesului la servicii accesibile, durabile si de inalta calitate, inclusiv asistenta medicala si 
servicii sociale de interes general
Obiectiv specific 4.9.: Cresterea numarului de persoane care beneficiaza de programe de sanatate si de servicii orientate catre 
preventie, depistare precoce (screening), diagnostic si tratament precoce pentru principalele patologii
Titlul proiectului: „Screening pentru Cancerul de Col Uterin si tratament precoce - SCCUT” Contract nr. POCU/759/4/9/136812
Investim in dezvoltare durabila

Nr. _____/______________ Nr._____/______________

PROTOCOL DE COLABORARE

Articolul I. PREAMBUL

Art.I.1 Luând in considerare:

- HOTĂRÂREA nr. 324 din 23 mai 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
organizarea, funcţionarea şi finanţarea activităţii de asistenţă medicală comunitară

- Ordinul 619/2002 emis de Ministerul Sănătății pentru aprobarea funcţionării ocupaţiei 
de mediator sanitar.

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162 din 12 noiembrie 2008 privind transferul 
ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către 
autoritățile administrației publice locale.

- HOTĂRÂREA nr. 324 din 23 mai 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
organizarea, funcţionarea şi finanţarea activităţii de asistenţă medicală comunitară

Art.I.2 Părțile semnatare convin semnării acestui Protocol de colaborare în acord cu 
obiectivele proiectului “Screening pentru Cancerul de Col Uterin și Tratament Precoce –
SCCUT” - ID:136812 implementat de către “Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și 
Copilului "Alessandrescu-Rusescu" (LP) în parteneriat cu Asociația "Centrul de Dezvoltare 
Curriculară și Studii de Gen: FILIA (P1), Fundația "Renașterea pentru Educație, Sănătate și 
Cultură" (P2) si Asociația Centrul Romilor pentru Policiti de Sănătate – SASTIPEN. Proiectul 
este confinanțat prin Programul Operațional Capital Uman; Axa prioritară 4 - Incluziunea 
socială și combaterea sărăciei; Obiectivul specific 4.9: Creșterea numărului de persoane care 
beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare 
precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii.
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Articolul II. COLABORATORII

1.1 Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului "Alessandrescu-Rusescu"
(INSMC), cu sediul în Bulevardul Lacul Tei, nr. 120, Sector 2, cod poștal: 020395, cod fiscal: 
4266308, telefon 021.242.27.09, reprezentat prin doamna Ciuvică Adriana având funcţia de 
Manager proiect,

1.2 Asociația "Centrul de Dezvoltare Curriculară și Studii de Gen: FILIA, (FILIA) cu sediul în
str. Povernei  nr.6-8 Parter, Sector 1, București, cod poștal: 010643, cod fiscal: 12991209
telefon 021.3138024, reprezentată prin doamna Bahnaru Cristina având funcţia de
Coordonator P1,

1.3 Fundația Renașterea pentru Educație, Sănătate și Cultură, (FRESC) cu sediul în Strada 
Virgil Pleșoianu nr. 87, Sector 1, Bucuresti, cod poștal: 011526, cod fiscal:14216676,telefon 
021. 335 68 71, reprezentată prin domnul Rachieru Andrei având funcţia de Coordonator P2,

1.4 Asociația Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate-SASTIPEN, (SASTIPEN) cu sediul în 
str. Strada Triunghiului  nr. 40, Sector 5, Bucuresti, cod poștal: 051113, cod fiscal: 22386469, 
telefon 021.4560321, reprezentat prin domnul Rădulescu Daniel având funcţia de Coordonator 
P3,

și

1.2 UAT Alexandria, cu sediul în str. Dunării, nr.39, județ Teleorman, cod 

postal:140030,cod fiscal: 4652660, telefon 0247317732 /33,reprezentat prin Victor 

Drăgușin. având funcţia de Primar

Articolul III. OBIECTUL PROTOCOLULUI DE COLABORARE

III.1 Obiectul protocolului îl constituie acordare de sprijin în vederea derulării proiectului 
“Screening pentru Cancerul de Col Uterin și Tratament Precoce – SCCUT”, Cod SMIS 
136812 finanțat în cadrul Proiectului Operational Capital Uman 2014-2020 prin contractul de 
finanțare POCU/759/4/9/136812 privind îmbunătățirea stării de sănătate a populației prin 
derularea unui program complex de prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și 
tratament precoce al cancerului de col uterin pentru 170.001 persoane din regiunea Sud-
Muntenia, localizate în toate cele 7 județe, identificate în cadrul proiectului, provenind în 
special din grupuri vulnerabile, trimiterea la medicul specialist a 3600 de persoane, precum și 
oferirea de servicii de sprijinire pentru 3000 de persoane diagnosticate în procesul de 
screening, prin asigurarea de servicii și mijloace de suport care să crească accesul la servicii 
medicale specializate și tratament, inclusiv peer-to-peer suport, consiliere psihologică, 
asistență socială, prin reevaluarea periodică a pacienților și elaborarea de rapoarte, studii și 
propuneri de politici publice pe baza datelor obținute în urma screeningului.

Articolul IV.  DURATA PROTOCOLULUI
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IV.1. Prezentul protocol se încheie pentru o perioadă de ....... luni/ani, începând cu data 
semnării sale şi se poate prelungi cu acordul părţilor prin încheierea unui act adiţional.
IV.2. Cu 90 de zile înainte de expirarea duratei menționate la punctu IV.1. colaboratorii se 
vor întalni în vederea identificării posibilităților de prelungire a prezentului procolol.

Articolul V. ROLUL ȘI RESPONSABILITĂȚILE PĂRȚILOR

V.1.  Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului "Alessandrescu-Rusescu" 
(INSMC) 

- Desfășoară activitățile medicale specifice, conform Proiect, în ceea ce privește 
activitatea de screening, prin intermediul unităților specifice și a personalului medical 
specializat aferent;

- Asigură accesul reprezentanților primăriei la activitatea de screening, în condițiile de 
protecție legale, organizată la nivelul localității, în legătură cu obiectul prezentului 
document.

- Contribuie la mediatizarea rezultatelor proiectului, respectând confidențialitatea 
datelor personale ale persoanelor, care vor fi testate în cadrul proiectului;

V.2.  Asociația "Centrul de Dezvoltare Curriculară și Studii de Gen: FILIA, (FILIA) 

- Identificarea a câte trei localități din fiecare județ vizat în care este un numar mai 
mare decat media de femei neasigurate

- Organizarea a minim două întâlniri cu autoritățile locale din localitățile selectate 
pentru a discuta și a identifica soluții viabile pentru creșterea ratei de femei asigurate

- Organizarea de vizite în comunitățile selectate de P1, pentru a sprijini femeile în 
acțiunile necesare obținerii statutului de asigurat

- Acompanierea femeilor neasigurate cu rezultate pozitive la testul Babeș Papanicolau și 
acompanierea acestora în București pe tot parcursul tratamentului

V.3.  Fundația Renașterea pentru Educație, Sănătate și Cultură, (FRESC)

- Emiterea unui plan de comunicare în presa clasică (radio/tv/publicații locale)
- Stabilirea de parteneriate media
- Elaborarea unui plan de promovare în mediul online
- Elaborarea unei strategii SEO – pentru google
- Crearea de vizualuri țintite pentru fiecare mediu în parte și pe fiecare categorie de 

vârstă – în funcție de județul de implementat, cu elementele de branding ale 
campaniei naționale, realizate în etapa 1 a proiectului

- Redactarea și emiterea de comunicate de presă – conform calendarului de presă
- Realizarea de monitorizări de presă
- Pregătirea intervențiilor în presa a reprezentanților Fundației Renașterea
- Organizarea de evenimente locale, în fiecare dintre cele 7 județe (câte 1 pe județ), 

cu participarea a 50 persoane/eveniment

V.4 Asociația Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate-SASTIPEN, (SASTIPEN)
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- Implementarea activităților de identificare, informare, consiliere si mobilizare a 
grupului țintă format din persoane de gen feminin cu vârsta între 25-64 de ani, care sa 
participe la campania de screening privind depistarea si tratarea cancerului de col 
uterin;

- Realizarea întâlnirilor cu grupul țintă de tip focus-grup în vederea informării corecte si 
eficiente cu privire la criteriile de participare în cadrul campaniei de screening de la 
nivel local;

- Realizarea programărilor la campania de screening în vederea efectuării testelor Babeș 
Papanicolau si HPV;

- Centralizarea beneficiarilor și realizarea documentației necesare participării la 
campania de screening privind cancerul de col uterin;

- Sprijinirea grupului țintă, în special a persoanelor diagnosticațe pozitiv în programul 
de screening, prin acompanierea acestora către Centrul de investigații înființat în 
cadrul INSMC, precum și acompanierea acestora înapoi către localitatea de domiciliu. 
Transportul beneficiarilor se va realiza de către echipa SASTIPEN cu un autoturism 8+1 
achiziționat în cadrul proiectului;

- Monitorizarea pe toata durata proiectului a dosarelor beneficiarilor participanti la 
serviciile gratuite oferite in proiect.

V.5 Primăria

- Colaborează cu părțile, pe baza bunelor practici parteneriale şi în limitele legislaţiei 
în vigoare, în scopul realizării activităților proiectului, asigurând desfășurarea în bune 
condiții a activităților de screening, la locația stabilită;

- Acorda sprijin în vederea informării, identificării și mobilizării grupului țintă format 
din persoane de gen feminin cu vârsta între 25-64 de ani, care sa participe la 
campania de screening privind depistarea si tratarea cancerului de col uterin;

- Punerea la dispoziție a uei săli în care să se realizeze întâlnirile focus-grup cu 
beneficiarii proiectului;

- Desemnarea unei persoane de contact de la nivelul autorității locale;
- Numirea a doua persoane, din cadrul primariei, care să participe împreună cu echipa 

de proiect, la campania de mobilizare si identificare a grupului țintă;
- Oferirea de date statistice de la nivel local in ceea ce privește grupul țintă (femei cu 

vârsta între 25 si 64 de ani)
- Sprijin în distribuirea materialelor informative realizate in proiect, atât în format 

printat – prin afișarea acestora la avizierele locale, cât și în format electronic – prin 
distribuirea acestora cu ajutorul canalelor de comunicare online de care autoritatea 
locală dispune;

- Informează persoanele din comunitatea respectivă, vizate de participare la activitatea 
de screening, în cadrul Proiectului

Articolul VI. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În baza prezentului protocol, fiecare Parte se obligă: 
a) să prelucreze datele cu caracter personal care îi sunt dezvăluite/solicitate, după caz, de 
cealaltă Parte (“Datele Personale”), cu bună-credinţă şi cu respectarea drepturilor 
persoanelor ale căror date sunt astfel prelucrate, în conformitate cu dispoziţiile legale în 
vigoare;
b) să aplice măsurile tehnice şi organizatorice adecvate, pentru protejarea Datelor cu 
caracter personal, împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, 
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dezvăluirii sau accesului neautorizat la acestea, precum şi împotriva oricărei alte forme de 
prelucrare ilegală/neautorizată, după caz.

Articol VII.CONFIDENŢIALITATE

Părţile au obligaţia să păstreze confidenţialitatea informaţiilor obţinute, pe întreaga perioadă 
de derulre a prezentului protocol și care au legătură cu acesta.

Articolul VI. FORȚA MAJORĂ

VI.1. Forţa majoră apără de răspundere partea care o invocă şi o dovedeşte în condiţiile legii;
VI.2. Forţa majoră constituie împrejurări mai presus de voinţa părţilor, a căror înlăturare 
este peste puterile acestora, după cum sunt totodată de neînlăturat de către oricine s-ar afla 
într-o astfel de situaţie;
VI.3. Nici una din părţi nu poate fi socotită răspunzătoare de neîndeplinirea obligaţiilor 
contractuale în caz de forţă majoră, constând în: calamităţi, incendii, inundaţii, alte 
evenimente naturale, blocaje economice, greve şi conflicte de muncă, răscoale, război civil, 
invazii, ostilităţi, conflicte industriale/economice, stări de necesitate, faliment, acte 
guvernamentale sau alte instrumente emise de guvern şi/sau altă autoritate locală şi/sau de 
stat, ordin sau hotărâre judecătorească – lista împrejurărilor de forţă majoră definite aici 
nefiind limitativă, şi în general, orice cauză mai presus de controlul raţional al părţii în 
cauză;
VI.4. Îndeplinirea protocolului de colaborare va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei 
majore, dar fără a prejudicia drepturile care li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia;
VI.5. Partea care invocă situaţia de forţă majoră pentru neîndeplinirea obligaţiilor 
contractuale trebuie să informeze de îndată cealaltă parte, în termen de cel mult 5 (cinci) 
zile de la apariţia situaţiei şi să o dovedească în termen de 15 zile de la producere;

Articolul VII. – NOTIFICĂRI
Orice comunicare între parteneri în legătură cu prezentul acord se va face în scris;
Orice document scris trebuie înregistrat atât la transmitere, cât și la primire.

Articolul VIII –LEGEA APLICABILĂ
Prezentului Acord de Parteneriat i se va aplica și va fi interpretat în conformitate cu legislația 
românească;
Pe durata prezentului protocol de colaborare, părțile vor avea dreptul să convină în scris 
asupra modificării anumitor clauze, prin act adițional, oricând interesele lor cer acest lucru 
sau când aceste circumstanțe au loc și nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a 
executat prezentul protocol de colaborare.

Articolul IX - LITIGII
Orice dispută care poate lua naștere din/sau în legătură cu prezentul protocol de colaborare, 
va fi soluționată pe cale amiabilă între părți, iar în situația în care acestea nu ajung la nici un 
acord privind soluționarea acestei dispute, aceasta va fi soluționată de către instanțele 
competente.

Articolul X – PREVEDERI FINALE



Pagină 6 din 6

Părțile garantează că reprezentanții numiți ale căror semnături apar mai jos au fost investiți, 
la data executării prezentului contract, cu toate puterile legale de a semna și executa 
prezentul protocol de colaborare.
Părțile convin ca orice modificare/completare aduse prezentului protocol de colaborare să se 
realizeze prin act adițional;
Prezentul protocol de colaborare a fost întocmit și semnat astăzi .................... în 5
exemplare originale, în limba română, câte unul pentru fiecare parte.

Semnături:

Nume/ prenume
Funcția:

Semnătură Data și locul

Nume/ prenume
Funcția:

Semnătură Data și locul

Nume/ prenume
Funcția:

Semnătură Data și locul

Nume/ prenume
Funcția:

Semnătură Data și locul

Nume/ prenume
Funcția:

Semnătură Data și locul

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
SILVIA COBÂRLIE


