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Nr. ______________2021                                            Nr. ______________2021 

 

ACORD DE PARTENERIAT 

Art.1. PĂRȚILE: 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, cu sediul în str. 
Cernișoara, nr.38-40, sector 6, cod fiscal17300924., tel. 021 4103020, adresă de e-mail 
office@dgaspc6.com, reprezentată prin dna Gabriela Schmutzer, în calitate de Director General  
Şi 
Organizația Salvați Copiii România, cu sediul în Bucureşti, Strada Intrarea Ștefan Furtună, nr. 
3, sectorul 1, cod de identificare fiscală 3151288, înregistrată în Registrul entităților pentru care 
se acordă deduceri fiscale, prin decizia ANAF nr. 294404 din 03.04.2019, având cont bancar nr. 
RO15 RNCB 0071 0114 3479 0005 deschis la Banca BCR, Sucursala Plevnei, București, 
România, denumit în continuare Salvați Copiii România, reprezentată de doamna Gabriela 
Alexandrescu, în calitate de Președinte Executiv.   
 
Art. 2.  OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT 
 

Obiectul prezentului Acord de Parteneriat îl constituie implementarea în parteneriat a 
Programului privind înființarea unui centru pilot de acordare a serviciilor pluridisciplinare pentru 
copii victime ale abuzului sexual – Programul Barnahus, respectând standardele internaționale ale 
modelului propus. Prin procedurile și standardele sale și prin crearea unui spațiu adecvat 
comunicării și protecției copiilor victime ale abuzului, Modelul Barnahus facilitează dezvăluirile 
de către copil a abuzului sexual comis asupra sa, necesare în identificarea și investigarea 
abuzului, atât în scopuri penale, cât și protectoare și terapeutice. 
 
Art. 3. DOMENII DE INTERES COMUN 
 
3.1. Consultări şi participare în evenimente publice, grupuri de lucruși activități de formare 
profesională ce vizează îmbunătățirea politicilor publice, implementarea de programe și realizare 
de cercetări privind protecția copiilor împotriva abuzului sexual și a exploatării sexuale. 
3.2. Asigurarea unei informări reciproce asupra tuturor aspectelor care țin de evoluția 
implementării Programului și sustenabilitatea sa, respectarea standardelor profesionale și de etică 
cele mai înalte și promovarea extinderii Programului la nivel național de către alți actori sociali.   
3.3. Dezvoltarea unui plan de comunicare pentru promovarea inițiativelorşi a rezultatelor obținute 
în cadrul acestui Acord de Parteneriat. 
 
Art. 4. RESPONSABILITĂȚILE PĂRȚILOR  
 
4.1 Responsabilitățile Organizației Salvați Copiii: 
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a) Nominalizează o persoană de contact pentru sprijinirea implementării şi monitorizării 
prezentului Acord de Parteneriat; 

b) Asigură managementul Programului, inclusiv managementul financiar; 
c) Asigură coordonarea centrului și a personalului de specialitate din cadrul centrului 

Barnahus (1 coordonator), preluarea cazurilor de abuz sexual referite către centru (1 
psiholog) și asistența medicală pediatrică (1 asistent medical); 

d) Asigură echiparea centrului (mobilier, tehnică audio-video, logistică specifică 
Programului, materiale de pregătire profesională) și condițiile materiale pentru 
implementarea Programului; 

e) Inițiază întâlniri periodice cu reprezentanții tuturor partenerilor în vederea asigurării unei 
bune informări privind progresul Programului și a unei bune coordonări a activităților din 
cadrul Programului și a soluționării dificultăților apărute pe parcursul implementării; 

f) Asigură pregătirea personalului de specialitate inclus în Program și suportul de curs 
aferent; 

g) Organizează, în colaborare cu DGASPC Sector 6 și Institutul Național al Magistraturii, 
sesiuni de pregătire pentru magistrați și polițiști cu privire la principiile fundamentale și 
drepturile copilului, particularitățile psihologice ale victimei minore a abuzului sexual și 
aspecte penale și judiciare în aplicarea legislației penale în domeniul infracțiunilor 
privitoare la abuzul sexual asupra copiilor. 

h) Coordonează și răspunde de realizarea la termen a raportărilor tehnice și financiare către 
finanțator, conform cerințelor acestuia;  

i) Menționează parteneriatul cu DGASPC Sector 6 pe website-ul www.salvaticopiii.roși pe 
rețelele de socializare (Facebook, Instagram), promovează proiectele comune şi 
evenimentele publice derulate în cadrul Acordului de Parteneriat, conform planului de 
comunicare, agreat de comun acord. 
 

4.2. Responsabilităţile Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 
6: 
 
a) Nominalizează o persoană de contact pentru sprijinirea implementării şi monitorizării 

prezentului Acord de Parteneriat; 
b) Asigură un spațiu necesar pentru desfășurarea activităților din Program, conform prevederilor 

legale și standardelor internaționale pentru acest Program, un etaj în cadrul imobilului situat 
în Str. Splaiul Independenței nr. 200, aflat în administrarea D.G.A.S.P.C. sector 6. 

c) Asigură acoperirea cheltuielilor ce includ utilitățile necesare pentru desfășurarea activităților 
din cadrul centrului; 

d) Asigură personalul de specialitate din cadrul centrului Barnahus, respectiv  1 psiholog și 1 
asistent social care vor face parte din echipa pluridisciplinară a centrului; 

e) Contribuie la implementarea Programului prin acordarea aprobărilor necesare ce cad în 
competența sa, în conformitate cu legislația în vigoare; 
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f) Oferă suport și participă la acțiunile de promovare și vizibilitate ale Programului, contribuie 
la diseminarea materialelor și vizibilitatea de bune practici identificate în cadrul Programului; 

g) Contribuie la organizarea sesiunilor de pregătire pentru magistrați și polițiști cu privire la 
principiile fundamentale și drepturile copilului, particularitățile psihologice ale victimei 
minore a abuzului sexual și aspecte penale și judiciare în aplicarea legislației penale în 
domeniul infracțiunilor privitoare la abuzul sexual asupra copiilor. 

h) Sprijină Organizația Salvați Copiii în identificarea beneficiarilor copii victime sau cu 
suspiciune de abuz sexual, care se află în evidențele sale, în vederea referirii lor către 
personalul de specialitate al Programului Barnahus. 

i) Menționează parteneriatul cu Organizația Salvați Copiii pe website-
ulwww.protectiacopilului6.ro/ și pe rețelele de socializare (Facebook, Instagram), 
promovează proiectele comune şi evenimentele publice derulate în cadrul Acordului de 
Parteneriat, conform planului de comunicare, agreat de comun acord. 

j) Analizează și respectă Regulamentul Organizației Salvați Copiii privind protecția copilului, 
disponibil pe site-ul Salvați Copiii.  
 

Art. 5. CONFIDENȚIALITATE 
 
5.1. Părțile se obligă să păstreze confidențialitatea oricărui document, oricărei informații sau 
oricărui alt material comunicat lor sub clauza de confidențialitate și cu respectarea 
Regulamentului General de Protecție a Datelor (GDPR). 
5.2. Părțile pot face publice informații sau documente referitoare la prezentul Acord de 
Parteneriat dacă şi în măsura în care: 
a)părțile consimt la divulgare cu respectarea legii; 
b) divulgarea este impusă de legislația în vigoare. 
 
Art. 6. DURATA ACORDULUI DE PARTENERIAT 
  
6.1. Prezentul Acord de Parteneriat se încheie pentru o perioadă de 3 ani, începând cu data 
semnării acestuia de ambele părţi şi poate fi prelungit, de comun acord, prin act adiţional. 
 
Art. 7. AMENDAMENTE 
 

Părţile semnatare au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului Acord de Parteneriat, de a 
conveni modificarea clauzelor prin act adiţional. 
 
Art. 8 – FORȚA MAJORĂ 
 
8.1. Forţa majoră, după cum este definită de lege, exonerează părţile semnatare de îndeplinirea 
obligaţiilor asumate prin prezentul acord de parteneriat, pe toată perioada în care aceasta 
acţionează, cu obligaţia notificării celeilalte părţi. 
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8.2.  Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
8.3.  Îndeplinirea prezentului Acord de Parteneriat va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei 
majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
8.4. Partea semnatară 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 dispoziție în vederea 
limitării consecinţelor. 
 
Art. 9. ALTE DISPOZIȚII 
 
9.1. Părţile semnatare se obligă să recunoască reciproc contribuţiile celeilalte părţi la realizarea 
obiectivelor prezentului Acord de Parteneriat; mediatizarea acţiunilor realizate în baza 
prezentului acordului de parteneriat se va face prin acordul părţilor. 
9.2. Niciuna dintre părţile semnatare nu are dreptul să iniţiezeacţiuni sau activităţi care implică 
responsabilităţi pentru cealaltă parte, fără acordul acesteia. 
9.3. Părţile semnatare pot denunţa unilateral Acordul de Parteneriat, printr-o notificare prealabilă, 
în cazul în care obligaţiile asumate nu sunt îndeplinite. Solicitarea de denunţare este necesar a fi 
motivată, fără a pune în pericol realizarea scopului Programului convenit de către părți. 
 
Art. 10. COMUNICĂRI 
 
10.1. Orice comunicare dintre părţi, referitoare la îndeplinirea Acordului de Parteneriat, trebuie să 
fie transmisă în scris. 
10.2. Orice document scris trebuie înregistrat, atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul 
primirii. 
10.3. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu 
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 
 
Art. 11. ÎNCETAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT 
 

Prezentul Acord de Parteneriat încetează într-una dintre următoarele situaţii: 
a) ajungerea la termen şi îndeplinirea obiectului prezentului acord de parteneriat;  
b) o parte este angajată sau este pe cale de a se angaja într-o afacere sau activitate care 

contravine intereselor celeilalte părți; 
c) unul dintre parteneri încalcă vreuna dintre clauzele stipulate în prezentul Acord de 

Parteneriat; 
d) prin denunțare unilaterală. 

 
Art. 12. LITIGII 
 

Toate acțiunile prevăzute în cadrul Acordului de Parteneriat sau generate de acesta se vor 
desfășura cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  
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Art. 13. LEGEA APLICABILĂ ACORDULUI DE PARTENERIAT 
 

Acordul de Parteneriat va fi interpretat conform legilor din România. 
 
Art. 14. DISPOZIȚII FINALE 
 
14.1. Toate informaţiile culese în cadrul acestui Acord de Parteneriat, precum și toate 
documentele de lucru sau finale, rezultate în urma derulării activităților, vor fi puse la dispoziția 
partenerilor implicați. 
14.2. Prezentul Acord de Parteneriat intră în vigoare la data semnării de către cele două părţi.  
 

Prezentul Acord de Parteneriat s-a încheiat astăzi, …………………., la București, în 2 
(două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 

 
 

          ORGANIZAȚIA     DIRECȚIEI GENERALĂ DE ASISTENȚĂ  
SALVAȚI COPIII ROMÂNIA   ȘI PROTECȚIE A COPILULUI SECTOR 6 
 
 
 
PREȘEDINTE EXECUTIV                    DIRECTOR GENERAL 
 
GABRIELA ALEXANDRESCU                      GABRIELA SCHMUTZER 
 

                                                         
 
 

                                                                                 DIRECTOR EXECUTIV, 
 

                                                                               Nicolae Gorunescu 
 
 
 
 

                                                                                           AVIZAT, 
 

                                                                                                   Serviciul Juridic și Contecios  
 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 


