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PROTOCOL DE COLABORARE 

 

 

PREAMBUL 

În cadrul implementării de către Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și 
Bărbați (ANES) a proiectului predefinit Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în 
România, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021 în cadrul programului Justiție, 
gestionat de către Ministerul Justiției din România în calitate de Operator de Program, activitatea 
A.4 are ca scop înființarea a 8 centre regionale pentru consilierea agresorilor din mediul domestic, 
context în care se încheie prezentul protocol de colaborare.  

I. PĂRŢILE 
Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați (ANES), cu sediul în 
București, intrarea Camil Petrescu, nr. 5, Sector 1, cod de înregistrare fiscală 33160563, tel: 
021/313.00.59, fax: 021/367.24.06, e-mail: secretariat@anes.gov.ro, reprezentată prin doamna 
Luminița POPESCU, în calitate de secretar de stat,  

și 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Sector 6, cu sediul în 
municipiul București, str. Cernișoara, nr. 38 - 40, Sector 6, cod de înregistrare fiscală 
____________________, tel. 021/745.72.37, 021/745.62.29, fax 037/620.33.19, e-mail: 
office@dgaspc6.com, reprezentată prin doamna Gabriela Giorgiana SCHMUTZER, în calitate de 
director general 

și 

Consiliul local al Sectorului 6 București cu sediul în municipiul București, Calea Plevnei nr. 147 - 
149, Sector 6, cod de înregistrare fiscală ______________, tel. 037/620.43.19, fax: 037/620.44.46, 
e-mail: prim6@primarie6.ro;     

                                                                                                                                                                                                                                                          

Având în vedere: 

- obiectivele asumate de ANES în calitate de  promotor al proiectului; 

- atribuțiile Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 București, în 
calitate de instituţie publică de interes local, cu personalitate juridică, aflată în subordinea 
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Consiliului local al Sectorului 6 București, care are rolul de a identifica şi de a soluţiona 
problemele sociale ale comunităţii din domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, 
persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilității, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie, 
prin servicii specializate pentru categoriile de persoane defavorizate; 

- atribuțiile Consiliului Local al Sectorului 6 București, în calitate de autoritate a administraţiei 
publice locale, constituită la nivelul Sectorului 6, care asigură, potrivit competenţelor sale şi în 
condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor sociale pentru protecţia copilului, a 
persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate 
în nevoie socială, la nivelul subdiviziunii administrativ – teritoriale a Sectorului 6 București;  
 
au convenit încheierea prezentului Protocol de colaborare. 
 
II. OBIECTUL PROTOCOLULUI DE COLABORARE  
 
Obiectul prezentului Protocol este acela de a stabili drepturile și obligațiile/responsabilitățile care 
le revin părților în cadrul implementării Obiectivului nr. 4 - Înființarea dotarea și punerea în 
funcțiune a unei rețele de 8 centre regionale de consiliere pentru agresori, al proiectului Sprijin 
pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România, derulat în temeiul contractului de 
finanțare nr. 16/61710/2018/29.01.2019, încheiat între ANES și Operatorul de Program – Ministerul 
Justiției (OP – MJ), finanțat prin Programul Justiție în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 
2014-2021 (MFN). 
 
 
III. SCOPUL PROTOCOLULUI DE COLABORARE  

Protocolul de colaborare se încheie în scopul realizării activităților din cadrul Obiectivului nr. 4 -  
Înființarea dotarea și punerea în funcțiune a unei rețele de 8 centre regionale de consiliere 
pentru agresori din proiectul „Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România, 
respectiv înființarea la nivelul regiunii de dezvoltare București - Ilfov, în cadrul DGASPC Sector 6 
București, a unui centru de consiliere pentru agresorii din mediul domestic. 

IV. DURATA PROTOCOLULUI DE COLABORARE 

(1) Prezentul protocol de colaborare intră în vigoare de la data semnării acestuia de către toate 
părțile și se încheie pe perioada de implementare a proiectului și pe perioada de sustenabilitate a 
proiectului de 5 ani de la data aprobării raportului final al proiectului de către Operatorul de 
Program - Ministerul Justiției. 

(2) Durata protocolului de colaborare poate fi prelungită prin act adițional, cu acordul părților. 
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V. RESPONSABILITĂȚI COMUNE PĂRȚILOR 

(1) Părțile se angajează să se sprijine reciproc în vederea înființării și asigurării funcționării 
centrului regional de consiliere pentru agresori, în cadrul DGASPC Sector 6 București.  

(2) Părțile se angajează să depună toate diligențele în vederea realizării scopului prezentului 
protocol de colaborare, în concordanță cu cele mai bune practici din domeniu pentru obținerea 
celor mai bune rezultate.   

(3) În cadrul activităților proprii părțile nu vor promova/disemina texte/imagini/informații care fac 
referire la cealaltă parte fără acordul prealabil al acesteia. 

(4) Părțile își asumă întreaga responsabilitate pentru corectitudinea și veridicitatea informațiilor 
cuprinse în documentele pe care le vor pune la dispoziție în cadrul prezentului protocol.   

(5) Părțile își asumă responsabilitatea de a respecta întocmai și cu bună credință fiecare dispoziție 
din prezentul protocol. 

(6) Părțile își asumă obligația de a respecta prevederile Regulamentului privind implementarea 
Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, adoptat de Ministerul Afacerilor Externe din 
Norvegia, în concordanță cu articolul 10.5 al Acordului privind Mecanismul Financiar Norvegian 
2014-2021 încheiat între Regatul Norvegiei și Uniunea Europeană. 

(7) Părţile convin să păstreze în strictă confidenţialitate informaţiile primite în cadrul şi pe 
parcursul implementării proiectului şi sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare 
neautorizată a unor astfel de informaţii. Părțile înțeleg să utilizeze informaţiile confidenţiale doar 
în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile din prezentul protocol de colaborare. 

(8) Părțile respectă dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 
datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 
95/46/CE. 

 (9) Părțile se obligă ca pe întreaga perioadă de sustenabilitate a proiectului să asigure vizibilitatea 
rezultatelor acestuia. 

(10) Părțile au obligația asigurării arhivării și păstrării în bune condiții a tuturor documentelor 
aferente proiectului (de implementare, financiar-contabile, de achiziții etc.), atât pe perioada de 
implementare și sustenabilitate a proiectului, cât și timp de cel puțin 3 ani de la data aprobării de 
către finanțatorul norvegian a raportului final al programului Justiție. Totodată, părțile se obligă 
să asigure arhivarea electronică a documentației aferente proiectului într-un mod care să permită 
identificarea facilă a acesteia. 

(11) În cazul în care se efectuează, în limitele competențelor care le revin, verificări/controale/ 
monitorizări/evaluări/audituri la fața locului și se solicită declarații, documente, informații etc. de 
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către autoritățile/entitățile naționale și internaționale cu atribuții de monitorizare, evaluare, 
verificare, control și audit în cadrul MFN 2014-2021, inclusiv OP - MJ, părțile au obligația de a 
asigura fără întârziere accesul neîngrădit al acestora.  

(12) Părțile au obligația de a realiza, la termenele specificate, toate măsurile necesare 
implementării recomandărilor/constatărilor rezultate ca urmare a misiunilor de 
monitorizare/evaluare/verificare/ control/audit ale autorităților/entităților naționale și 
internaționale cu atribuții de verificare, monitorizare, evaluare, control și audit în cadrul MFN 
2014-2021. 

(13) Părțile sunt obligate să respecte și să îndeplinească toate măsurile privind informarea și 
publicitatea proiectului.  

 

VI. RESPONSABILITĂŢI ALE AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU EGALITATEA DE ȘANSE ÎNTRE 
FEMEI ȘI BĂRBAȚI (ANES)  

(1) Desemnează o persoană de contact responsabilă cu gestionarea derulării prezentului protocol 
de colaborare; 
(2) Va asigura, din bugetul proiectului, finanțarea necesară în vederea înființării și funcționării 
centrului de consiliere pentru agresori în cadrul DGASPC Sector 6 București, în spațiul pus la 
dispoziție de către direcție, situat în București, str. _______________________, nr. _____, Sector 
6, în limitele bugetului proiectului și pe durata derulării acestuia; 
(3) Va asigura coordonarea metodologică privind crearea, organizarea și funcționarea centrului de 
consiliere pentru agresori. 
(4) Va asigura din bugetul proiectului finanțarea pentru reabilitarea/renovarea și dotarea spațiului 
pus la dispoziție cu titlu gratuit de către DGASPC Sector 6 București, în care va funcționa centrul 
de consiliere pentru agresori, în cuantumul maxim stabilit prin bugetul proiectului, respectiv 
15.000 euro, precum și în limita bugetului estimativ stabilit potrivit devizului de lucrări care va fi 
însoțit de documente justificative. 
(4) Va asigura din bugetul proiectului, în limita liniei bugetare aprobate, finanțarea pentru 
instruirea personalului acestui centru, respectiv psiholog și coordonator centru. 
(5) Va asigura din bugetul proiectului, în limita liniei bugetare aprobate, în perioada de 
implementare, remunerarea personalului necesar pentru funcționarea centrului,  respectiv 
psiholog și coordonator, angajați cu program part-time (4h/zi), în perioada de implementare a 
proiectului. 
(6) Va efectua vizite la fața locului în scopul de a stabili premisele necesare pentru înființarea 
centrului de consiliere pentru agresori.  
(7) Împreună cu autoritatea locală cu competențe în dezvoltarea și susținerea serviciilor sociale, 
va organiza un Comitet de coordonare locală care va monitoriza procedurile administrative și 
juridice privind înființarea centrului de consiliere pentru agresori. Comitetul de coordonare locală 
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va fi alcătuit din maximum 10 membri, reprezentanți ai: ANES, consiliului local, DGASPC și/sau DAS 
și poliției și se va reuni în ședințe de lucru, trimestrial sau ori de câte ori este necesar. 
(8) Va monitoriza operaționalizarea și funcționarea centrului de consiliere pentru agresori prin 
vizite de monitorizare. 
 (9) Va transmite electronic către DGASPC Sector 6 și către Consiliul Local al Sectorului 6 București 
Regulamentul privind implementarea Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021 adoptat de 
Ministerul Afacerilor Externe din Norvegia, în concordanță cu articolul 10.5 al Acordului privind 
Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021 încheiat între Regatul Norvegiei și Uniunea Europeană. 
(10) Are dreptul să solicite DGASPC Sector 6 furnizarea oricăror informaţii şi documente legate de 
proiect în scopul elaborării rapoartelor de progres și altor documente necesare implementării 
proiectului și executării contractului de finanțare. 
(11) Va asigura un management adecvat atât pentru implementarea activităților proprii, cât și a 
proiectului derulat în ansamblul său, precum și să se asigure că DGASPC Sector 6 realizează o 
coordonare eficientă pentru realizarea responsabilităților care îi revin în cadrul protocolului, 
inclusiv prin punerea la dispoziție de către direcție a resurselor umane și materiale adecvate în 
vederea îndeplinirii obiectivului protocolului. 
(12) Va informa de îndată DGASPC Sector 6 atât cu privire la data aprobării raportului final al 
proiectului de către OP, cât și în legătură cu data aprobării de către finanțatorul norvegian a 
raportului final al programului Justiție, date în funcție de care se calculează perioada de 
sustenabilitate a proiectului, respectiv termenul de 5 ani de păstrare în administrare, utilizare, 
asigurare și alocare a fondurilor necesare întreținerii echipamentelor achiziționate, respectiv 
imobilelor/spațiilor renovate în cadrul proiectului, precum și termenul de minim 3 ani de arhivare 
și păstrare în bune condiții a tuturor documentelor aferente proiectului. 
(13) În cazul echipamentelor noi/second-hand achiziționate de către ANES cu exceptarea de la 
regula deprecierii/amortizării, conform art. 7.6 lit. c) din contractul de finanțare nr. 
16/61710/2018/29.01.2019, ANES are obligația de a le păstra în proprietate și a le utiliza în 
beneficiul obiectivelor generale ale proiectului pentru o perioadă de cel puțin 5 ani după 
aprobarea de către OP a raportului final al proiectului. 
(14) Va asigura echipamentele noi/second-hand achiziționate în mod corespunzător împotriva 
pierderilor cauzate de incendiu, furt sau alte incidente în mod normal asigurabile, atât pe durata 
de implementare a proiectului, cât și pentru o perioadă de cel puțin 5 ani după aprobarea de către 
OP a raportului final al proiectului; 
(13) Va promova proiectele și inițiativele comune pe site-ul propriu al instituției. 
 
 
VII. RESPONSABILITĂȚI ALE DGASPC SECTOR 6 BUCUREȘTI 

(1) Desemnează o persoană de contact responsabilă cu gestionarea derulării prezentului protocol 
de colaborare; 
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(2) Va identifica și aloca spațiul necesar pentru înființarea centrului de consiliere pentru agresori. 
Spațiul în cauză va face parte din domeniul public sau privat al unității administrativ - teritoriale 
județene /locale. În situația în care spațiul este proprietate privată a unei persoane fizice sau 
juridice se va încheia contract de comodat/locațiune, cu obligația de a nu schimba regimul juridic 
și destinația acestuia pe întreaga durată de implementare și de sustenabilitate a proiectului.   
(3) DGASPC Sector 6, împreună cu Consiliul Local al Sectorului 6 București, va administra centrul de 
consiliere pentru agresori situat în str. __________________, nr. ________, municipiul București, în 
calitate de autorități locale cu competențe în înființarea și dezvoltarea serviciilor sociale.  
(4) Va asigura funcționarea centrului după finalizarea activităților de reabilitare/renovare și dotare 
a spațiului prin finanțarea cheltuielilor materiale, servicii cu caracter funcțional și de personal 
corespunzătoare și managementul eficient și integrat al serviciilor create pe o perioada nelimitată, 
în funcție de nevoile beneficiarilor, în condițiile legii. 
(5) În calitate de instituţie publică de interes local cu atribuții în asigurarea și dezvoltarea 
serviciilor sociale, va asigura sustenabilitatea centrului pe durata de minim 5 ani de la data 
aprobării raportului final al proiectului de către OP. 
(6) Va asigura personal de specialitate, respectiv psiholog și coordonator de centru, cu program 
part-time (4h/zi) pe toată perioada de sustenabilitate a proiectului. 
(7) Va iniția o campanie de informare la nivel local pentru a asigura conștientizarea publicului și a 
tuturor actorilor relevanți din domeniu asupra existenței unor astfel de servicii în cadrul 
comunității. 
(8) Va furniza ANES orice informaţii sau documente rezultate în cadrul implementării proiectului, în 
scopul elaborării rapoartelor de progres precum și orice alte documente necesare executării 
contractului de finanțare. 
(9) Va elabora semestrial un raport cu privire la activitatea desfășurată în cadrul centrului, pe 
întreaga perioadă de funcționare a acestuia, pe care îl transmite ANES. 
(10) Are obligația ca, pentru o perioadă de cel puțin 5 ani după aprobarea de către OP a raportului 
final al proiectului, să păstreze în administrare și să continue să utilizeze în scopul pentru care au 
fost finanțate orice livrabile realizate/bunuri dobândite în cadrul proiectului, în vederea menținerii 
efectelor proiectului și a asigurării faptului că sprijinul financiar acordat proiectului generează 
beneficii maxime grupurilor țintă și beneficiarilor finali. 
(11) Va asigura cheltuielile cu mentenanța/întreținerea/folosința/exploatarea, precum și orice alte 
cheltuieli generate de bunurile/echipamentele a căror folosință le revine, în vederea îndeplinirii 
scopului proiectului și va continua să le utilizeze în beneficiul obiectivelor generale ale proiectului 
atât pe durata de implementare a proiectului cât și pentru o perioadă de cel puțin 5 ani după 
aprobarea de către OP a raportului final al proiectului. 
(12) Va asigura fondurile necesare pentru întreținerea/mentenanța spațiilor renovate pentru o 
perioadă de cel puțin 5 ani după aprobarea de către OP a raportului final al proiectului. 
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VIII.  RESPONSABILITĂȚI ALE CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6 BUCUREȘTI 

(1) Desemnează o persoană de contact responsabilă cu gestionarea derulării prezentului protocol 
de colaborare. 
(2) Asigură sprijinul necesar în vederea identificării spațiului necesar înființării centrului de 
consiliere pentru agresori. 
(3) Împreună cu DGASPC Sector 6, în calitate de autorități locale cu competențe în înființarea și 
dezvoltarea serviciilor sociale, va asigura funcționarea centrului de consiliere pentru agresori situat 
în str. __________________, nr. ________, municipiul București, atât pe durata de implementare a 
proiectului, cât și pentru o perioadă de cel puțin 5 ani după aprobarea de către OP a raportului 
final al proiectului. 
(4) Respectă dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului 
din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE. 
 
 
IX. DREPTUL DE PROPRIETATE ȘI UTILIZAREA BUNURILOR ȘI A REZULTATELOR 
(LIVRABILELOR) 
(1) Dreptul de proprietate asupra tuturor bunurilor achiziționate/dobândite în implementarea 
proiectului, precum și a oricăror rezultate/livrabile prevăzute în contractul de finanțare sunt și 
rămân proprietatea ANES. Fac obiectul dreptului de proprietate inclusiv, dar fără a se limita la, 
drepturi patrimoniale de autor și/sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală/industrială, 
obținute în executarea sau ca urmare a executării contractului de finanțare. 
(2) Drepturile patrimoniale de autor și/sau de proprietate industrială preexistente la data 
încheierii contractului de finanțare al proiectului nu fac obiectul prevederilor alineatului 
precedent, cu condiția ca acestea să nu fie incluse în contractul de finanțare. 
(3) Părțile utilizează bunurile achiziționate și rezultatele/livrabilele obținute în cadrul contractului 
de finanțare pentru implementarea proiectului și în scopul declarat al acestuia. 
 
X. MODIFICAREA ȘI ÎNCETAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE  
(1) Prezentul protocol de colaborare reprezintă voința părților şi are în vedere întreaga activitate 
de realizare a obiectivelor comune convenite, modificarea sau completarea acestuia urmând să se 
realizeze prin act adiţional semnat în mod valabil de către părți. 
(2) Prezentul protocol de colaborare încetează prin expirarea duratei sale sau prin acordul scris al 
părților.   
 
XI. PREVEDERI FINALE  

(1) Protocolul reprezintă voința părților în ceea ce privește aspectele reglementate și prevalează 
asupra oricărei înțelegeri anterioare, scrise sau verbale.  
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(2) Pe baza prezentului protocol de colaborare, părțile semnatare pot aduce modificări care să 
contribuie la îmbunătățirea colaborării. 
 
Prezentul protocol de colaborare s-a încheiat astăzi, ........................., în 3 exemplare 
originale, cu aceeași valoare juridică, câte unul pentru fiecare parte.  

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU 
EGALITATEA DE ȘANSE ÎNTRE FEMEI ȘI 

BĂRBAȚI                                  

DIRECȚIA GENERALĂ ASISTENȚĂ 
SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI 
SECTOR 6  

  

               SECRETAR DE STAT                                                                                   DIRECTOR GENERAL 

Luminița POPESCU Gabriela Giorgiana SCHMUTZER 

  

             SECRETAR GENERAL                              DIRECTOR EXECUTIV-DIRECȚIA ECONOMICĂ 

          Mihail Adrian Oprescu Ionuț POPA 

 

Compartiment Juridic-Contencios               DIRECTOR EXECUTIV- DIRECȚIA STRATEGII COMUNICARE 

      Consilier juridic                                                               Mihaela DRĂGOI 

   George Dumitrescu 

                                                             

 

                                                               Serviciul Juridic, Contencios și Patrimoniu 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

PREȘEDINTE de SEDINȚĂ 

 


