
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Județul Alba  

prin Consiliul Județean Alba și Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane, în 

vederea organizării activităţilor în cadrul Proiectului „Educație pentru prevenirea 

traficului de persoane” 

 

 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 16 martie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între 

Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Agenţia Naţională Împotriva Traficului de 

Persoane, în vederea organizării activităţilor în domeniul educației pentru prevenirea traficului 

de persoane; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului 

de colaborare între Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Agenţia Naţională Împotriva 

Traficului de Persoane, în vederea organizării activităţilor în domeniul educației pentru 

prevenirea traficului de persoane; 

 - raportul de specialitate nr. 3316/23 februarie 2017 comun, al Direcției gestionarea 

patrimoniului și al Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba; 

 Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 

bugete, strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 

juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și 

protecție socială; 

Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. e și art. 91 alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legii nr. 678/2001 pentru prevenirea și combaterea traficului de ființe umane, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - H.G. nr. 460/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale Împotriva 

Traficului de Persoane, cu modificările şi completările ulterioare; 

  În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 
 Art. 1. Se aprobă încheierea Protocolului de colaborare între Județul Alba prin Consiliul 

Județean Alba și Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane, în vederea organizării 

activităţilor din cadrul Proiectului „Educație pentru prevenirea traficului de persoane”, conform 

anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

 Art. 2. Se alocă suma de 10000 lei din bugetul local al Județului Alba (sumă care va fi 

prevăzută și aprobată în bugetul Județului Alba pentru anul 2017), pentru organizarea 

activităţilor din cadrul Proiectului „Educație pentru prevenirea traficului de persoane”.  

 Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei gestionarea 

patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 Art. 4. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Agenţiei 

Naţională Împotriva Traficului de Persoane, Direcției juridică și relații publice, Direcției 

gestionarea patrimoniului și Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba. 

                 CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                  Vasile BUMBU   
Nr. 98 

Alba Iulia, 16 martie 2017 

http://www.cjalba.ro/


 Anexa la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 98/16 martie 2017   
  

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

 
   AGENŢIA NAŢIONALĂ ÎMPOTRIVA 

TRAFICULUI DE PERSOANE 

 

 

 

Nr.____________________din_______________ 
 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.____________________din_______________ 

 

PROTOCOL   DE   COLABORARE 

 

Preambul 

Având în vedere problematica fenomenului traficului de persoane în România, Agenţia 

Naţională Împotriva Traficului de Persoane, în scopul aducerii la îndeplinire a obiectivului 

strategic de optimizare şi extindere a procesului de cooperare interinstituţională şi internaţională 

pentru susţinerea implementării strategiei naţionale împotriva traficului de persoane, dezvoltă 

parteneriate cu organizaţii cu atribuţii şi responsabilităţi în domeniul prevenirii traficului de 

persoane. 

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. 3 din H.G. nr. 460/2011 privind organizarea şi 

funcţionarea Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane precum şi art. 91 alin. 1 lit. e 

raportat la art. 91 alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,   

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ ÎMPOTRIVA TRAFICULUI DE PERSOANE, denumită 

în continuare A.N.I.T.P., cu sediul în Bucureşti, str. Ion Câmpineanu, nr. 20, etaj V, sector 1, 

C.I.F.: 28703167 reprezentată prin director,   

şi 

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în P-ţa Ion I.C. Brătianu, nr. 1, Alba 

Iulia, judeţul Alba reprezentat de Ion DUMITREL, în calitate de Preşedinte 

au convenit încheierea prezentului protocol de colaborare: 

 

Capitolul I  - Obiectul protocolului de colaborare 

 

Art. 1. Prezentul protocol de colaborare are ca obiectiv colaborarea activă a celor doi 

parteneri în scopul optimizării activităţilor acestora în domeniul educației pentru prevenirea 

traficului de persoane. 

Capitolul II - Activităţi comune 

 

 Art. 2. În scopul îndeplinirii obiectivelor prezentului protocol de colaborare, părţile vor 

desfăşura următoarele activităţi comune: 

a.) participarea personalului propriu specializat la acţiunile specifice stabilite de comun 

acord;  

b.) mediatizarea ambilor parteneri în cadrul acţiunilor comune desfăşurate pe plan          

regional/naţional/internaţional; 

c.) realizarea/diseminarea de materiale informativ-preventive cu privire la problematica 

traficului de persoane; 

d.) promovarea şi protecţia drepturilor victimelor în scopul prevenirii traficării şi a 

exploatării lor de orice fel, în cadrul măsurilor iniţiate pentru aplicarea politicilor în domeniul 

traficului de persoane şi reintegrarea socială a victimelor traficului de persoane; 



Capitolul III - Activităţi desfăşurate de către A.N.I.T.P. prin Centrul Regional Alba Iulia 

 

Art. 3. În cadrul cooperării, A.N.I.T.P. - Centrul Regional Alba Iulia, va desfăşura 

următoarele activităţi: 

  a.)  iniţiază şi organizează activităţi de prevenire  în domeniul traficului de persoane; 

  b.) furnizează date şi informaţii, la cerere, în scopul utilizării acestora de către specialiştii 

Consiliului Judeţean Alba, în condiţiile legii; 

c.) realizează  activităţi de informare şi instruire a specialiştilor Consiliului Judeţean 

Alba, pe linia  prevenirii traficului de persoane; 

d.) organizează activităţile cu sprijinul Consiliului Judeţean Alba; 

e.) obţine acordul Inspectoratului Şcolar Judeţean sau al altor instituţii şi autorităţi publice 

pentru desfăşurarea activităţilor; 

f.) desemnează o persoană responsabilă pentru derularea activităţilor. 

 

Capitolul IV - Activităţi desfăşurate de către Consiliul Judeţean Alba 

 

 Art. 4. În cadrul cooperării, Consiliul Judeţean Alba va desfăşura următoarele activităţi: 

a.) desemnează personal de la nivelul instituţiei care ţine legătura cu instituţia parteneră; 

b.) furnizează  date şi informaţii în scopul utilizării acestora de către specialiştii 

A.N.I.T.P. – Centrul Regional Alba Iulia, în condiţiile legii; 

c.) participă la acţiuni specifice (întâlniri, şedinţe, training-uri, instruiri, etc.) în domeniul 

traficului de persoane, organizate de partener; 

d.) participarea reprezentantului A.N.I.T.P. – Centrul Regional Alba Iulia în cadrul 

şedinţelor privind coordonarea activităţii consiliilor locale ale comunelor şi oraşelor în vederea 

realizării serviciilor publice de interes judeţean; 

e.) susţine promovarea de acţiuni şi organizarea de concursuri în scopul educării 

publicului ţintă în prevenirea traficului de persoane, propuse de Centrul Regional Alba Iulia al 

A.N.I.T.P., şi asigură finanţarea acestora în sumă maximă de 10000 lei. 

f.) desemnează o persoană responsabilă pentru derularea activităţilor. 

 

Capitolul V - Modalităţi de colaborare 

 

Art. 5. (a) Parteneriatul rezultat din semnarea prezentului Protocol de colaborare se 

desfăşoară în conformitate cu legislaţia în vigoare, pe baza asistenţei mutuale şi a respectului 

reciproc. 

             (b) Acest protocol de colaborare nu implică nici o obligaţie financiară pentru 

A.N.I.T.P.. 

Art. 6. Părţile vor desemna persoane responsabile pentru derularea colaborării potrivit 

prezentului Protocol de colaborare, ale căror date de contact vor fi comunicate reciproc, în 

termen de cel mult 20 zile de la semnarea instrumentului de colaborare. 

 

Capitolul VI - Durata protocolului de colaborare 

 

Art. 7. Prezentul Protocol intră în vigoare la data semnării şi se încheie la data de 31 

decembrie 2017. 

 

Capitolul VII - Încetarea protocolului de colaborare 

 

Art. 8.  Prezentul Protocol de colaborare încetează în următoarele situaţii: 

a.) la expirarea perioadei de valabilitate, în condiţiile prevăzute la art. 7; 

b.) prin denunţarea unilaterală de către una din părţi, notificată celeilalte părţi cu cel puţin 

30 de zile înainte de data încetării; 

c.) în cazul reorganizării sau desfiinţării uneia dintre părţi, potrivit legii; 

d.) de plin drept, în caz de neexecutare sau executare necorespunzătoare a obligaţiilor 

prevăzute de prezentul protocol de către una dintre părţi, în măsura în care la notificarea adresată 

de partea lezată, partea în culpă nu depune diligenţele necesare pentru executarea în mod 

corespunzător a obligaţiilor ce îi revin potrivit prezentului protocol, în termen de 15 zile de la 

primirea notificării. 



Capitolul VIII – Comunicări 

 

Art. 9. Comunicările între părţi referitoare la îndeplinirea prezentului Protocol de 

colaborare se pot face prin poştă, fax, e-mail. 

 

Capitolul IX - Dispoziţii finale 

 

Art. 10. Părţile vor acţiona în spiritul bunei credinţe şi vor organiza în mod corespunzător 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului protocol de colaborare. 

Art. 11. Părţile îşi vor furniza, în condiţiile legii, toate informaţiile necesare în vederea 

asigurării îndeplinirii obligaţiilor asumate în prezentul protocol de colaborare. 

Art. 12. În cazul în care una dintre părţi este obligată, în condiţiile legii, să dezvăluie 

informaţiile/datele ce i-au fost furnizate în temeiul prezentului protocol de colaborare, va notifica 

de îndată acest fapt celeilalte părţi. 

Art. 13. Părţile îşi vor coordona acţiunile şi alte manifestări publice legate de către 

prezentul protocol de colaborare şi se vor consulta ori de câte ori urmează ca una dintre ele să 

transmită public informaţii legate de cele întreprinse în temeiul acestui document. 

Art. 14. Prezentul protocol de colaborare poate fi reînnoit, revizuit sau completat numai 

cu acordul scris al părţilor ori de câte ori acestea convin asupra amendamentelor propuse. 

Art. 15. Partea care are iniţiativa amendării prezentului protocol de colaborare va 

transmite celeilalte părţi, în scris spre analiză propunerile sale. 

Art. 16. Drepturile şi obligaţiile părţilor deţinute în temeiul prezentului protocol de 

colaborare nu pot fi cesionate către o altă persoană fizică sau juridică. 

Art. 17. Prezentul protocol de colaborare constituie o normă cadru de colaborare între 

părţi, în vederea realizării obiectivului stabilit, acestea putând conveni şi alte acţiuni specifice. 

Art. 18. În termen de 3 zile lucrătoare de la data semnării sale, prezentul protocol de 

colaborare va fi transmis, în copie, de către A.N.I.T.P., Centrului Regional Alba Iulia. 

 

Prezentul Protocol s-a încheiat astăzi ____________________, în 2 (două) exemplare, 

câte un exemplar pentru fiecare parte.  

 

                 AGENŢIA NAŢIONALĂ                                   Judeţul Alba, prin 

ÎMPOTRIVA TRAFICULUI DE PERSOANE              CONSILIUL JUDETEAN ALBA  

 

           DIRECTOR                     Președinte, 

     Comisar de poliţie                                         Ion DUMITREL 

           

            

AVIZAT DE LEGALITATE                                   Director executiv, 

   Compartimentul Juridic              Marian Florin Aitai 

       

 

AVIZ DE SPECIALITATE    Director executiv, 

                Ioan Bodea 

 

      

    Vizat C.F.P.      

         

          Consilier juridic 
Anexa la Protocolul de colaborare 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa la Protocolul de colaborare 

 

REGULAMENT 

de desfăşurare a activităţilor în cadrul  

Proiectului „Educație pentru prevenirea traficului de persoane” 

 

 

Preambul 

Traficul de persoane constituie o încălcare a drepturilor omului şi o atingere adusă 

demnităţii şi integrităţii fiinţei umane, o ameninţare asupra securităţii individului şi a valorilor 

sociale şi morale. Acest tip de infracţionalitate afectează în mod direct individul prin impactul pe 

care îl are asupra unuia dintre drepturile individuale fundamentale, libertatea individuală, 

societatea suportând, în acelaşi timp, influenţe negative generate de amplificarea fenomenului 

corupţiei, a faptelor antisociale şi violente, crearea unor mecanisme criminale care obţin profituri 

substanţiale din acest tip de activitate, afectând stabilitatea economică şi securitatea regională. 

 

CAPITOLUL I – Cadrul legal 

 

Art. 1. H.G. nr. 460/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale 

împotriva Traficului de Persoane şi Legea nr. 678/2001 pentru prevenirea și combaterea 

traficului de ființe umane. 

Art. 2. Potrivit art. 91 alin. 1 lit. e raportat la alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul 

județean are atribuții privind cooperarea interinstituțională, în exercitarea acestor atribuții, 

hotărând cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori străine, inclusiv parteneri din 

societatea civilă, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau 

proiecte de interes public județean. 

 

CAPITOLUL II – Alocarea resurselor financiare 

 

Art. 3. Suma aferentă realizării programului se va aloca din bugetul local al Judeţului 

Alba.  

 

CAPITOLUL III – Locul şi perioada desfăşurării programului 

 

Art. 4.  Județul Alba, în perioada martie - decembrie 2017. 

 

CAPITOLUL IV – Activitățile din cadrul proiectului 

 

Art. 5.  Ziua Mondială împotriva exploatării copilului prin muncă, care are ca scop 

prevenirea şi combaterea exploatării copilului prin muncă. 

Acţiunea, va avea loc în decursul lunii Iunie 2017 şi se va desfășura sub forma unei 

caravane pe parcursul a trei zile în următoarele municipii din Judeţul Alba: 

- Sebeş 

- Aiud 

- Blaj 

 

 Beneficiarii direcți sunt elevii din învăţământul preuniversitar (gimnaziu şi liceu), 

familia, cadrele didactice, prietenii și societatea în general. 

 

Activitățile din cadrul caravanei de prevenire şi combatere a exploatării copilului 

prin muncă, sunt:   

a. Pregătirea caravanei de prevenire şi combatere a exploatării copilului prin muncă; 

b. Deplasarea caravanei în Municipiul Sebeş; 

c. Deplasarea caravanei în Municipiul Aiud; 

d. Deplasarea caravanei în Municipiul Blaj. 

  



În cadrul Caravanei de prevenire şi combatere a exploatării copilului prin muncă, 

personalul de specialitate al Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane – Centrul 

Regional Alba Iulia va distribuii materiale promoţionale, tipărituri şi va organiza vizionarea unor 

filme referitoare la exploatarea copilului prin muncă. 

 

Art. 6. Acţiune de prevenire şi combatere a traficului de persoane în cadrul Târgului 

de Fete de pe Muntele Găina. 

Acţiunea, va avea loc în luna iulie 2017. 

 

 Beneficiarii direcți persoanele participante la evenimentele organizate cu ocazia 

Târgului de Fete de pe Muntele Găina, turiştii şi populaţia Munţilor Apuseni. 

 

Activitățile vor viza distribuirea de materiale promoţionale şi tipărituri pentru 

conştientizarea tuturor celor vizaţi asupra riscurilor, efectelor şi consecinţelor traficului de 

persoane. 

  

Art. 7. Ziua Europeană de luptă împotriva traficului de persoane, care are ca scop 

prevenirea şi combaterea traficului de persoane. 

Acţiunea va avea loc în perioada 16 – 20 octombrie 2017 la Universitatea „1 Decembrie 

1918” din Alba Iulia, şi va consta într-un concurs de video-eseuri referitore la traficul de 

persoane. Video-eseurile vor fi realizate de echipe mutidisciplinare alcătuite din studenţii de la 

specializările drept, asistenţă socială şi sociologie.  

Acţiunea se va desfăşura pe parcursul următoarelor etape:  

- lansarea concursului de video-eseuri, prezentarea regulamentului concursului, a 

tematicii, prezentarea materialelor de promovare 

- promovarea concursului 

- prezentarea video-eseurilor realizate de către echipele mutidisciplinare 

- evaluarea și premierea celor mai bune video-eseurilor 

 

Video-eseu: destinat echipelor mutidisciplinare alcătuite din studenţii de la specializările 

drept, asistenţă socială şi sociologie. 

 

Condiţii tehnice:  

Video-eseu: sunt acceptate numai producţii de scurt metraj cu durata de 10-15 min., 

circumscrise temei; 

- Video-eseul este creaţie originală, iar autorii îl prezintă şi sunt înscrişi pe generic. 

- Prezentarea video-eseului se face de către autori, atât audio cât şi în formă tipărită; 

- Nu se acceptă producţii care induc un mesaj verbal sau video violent; 

P roducţiile de film şi spot vor fi prezentate juriului pe CD sau DVD, inscripţionate cu 

numele producţie, autorii şi specializările de la care provin. Din juriu vor face parte reprezentanți 

ai ANITP- Centrul Regional Alba Iulia, Consiliului Județean Alba, cadre didactice de la 

Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. 

 

 Beneficiarii direcți ai concursului sunt studenţii din cadrul specializărilor drept, asistenţă 

socială şi sociologie, cadrele didactice și societatea în general. 

 

Premierea: în limita bugetului alocat, câștigătorii locurilor I, II și III, vor fi premiați cu 

diplome, cupe și premii constând materiale promoţionale, tipărituri şi bani în cuantumul de 

maxim 1.200 lei, inclusiv impozitele aferente. 

 

CAPITOLUL V -  Dispoziţii finale 

 

Art. 8. Prevederile prezentului regulament se aplică în anul 2017. 


