
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea Convenției pentru realizarea și actualizarea Registrului electronic central 

privind persoanele cu handicap, care va fi încheiată între Autoritatea Națională pentru 

Persoanele cu Dizabilități şi Consiliul Județean Alba prin Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Alba 

        Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă extraordinară, publică, în data de 8 septembrie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Convenției pentru realizarea și actualizarea 

Registrului electronic central privind persoanele cu handicap, care va fi încheiată între Autoritatea 

Națională pentru Persoanele cu Dizabilități şi Consiliul Județean Alba prin Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Alba; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Convenției pentru 

realizarea și actualizarea Registrului electronic central privind persoanele cu handicap, care va fi 

încheiată între Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități şi Consiliul Județean Alba prin 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba; 

 - raportul de specialitate nr. 15962/4 septembrie 2017 al Direcției juridice și relații publice 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 Luând în considerare adresa nr. 10006/SCICDPD/8 august 2017 a Autorității Naționale 

pentru Persoanele cu Dizabilități din cadrul Ministerului Muncii și Justiției Sociale, înregistrată la 

registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 15682/29 august 2017;  

 Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție 

socială; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. d coroborat cu art. 91 alin. 5 lit. a pnct. 2 din Legea nr. 215/2001 a 

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

 - Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

 - H.G. nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare 

ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 -  H.G. nr. 655/2016 pentru aprobarea Strategiei naţionale "O societate fără bariere pentru 

persoanele cu dizabilităţi" 2016-2020 şi a Planului operaţional privind implementarea Strategiei 

naţionale "O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi" 2016-2020; 

- Ordinului nr. 1106/2011 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru 

constituirea registrelor electronice privind persoanele cu handicap; 

            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 Convenția pentru realizarea și actualizarea Registrului electronic central 

privind persoanele cu handicap, care va fi încheiată între Autoritatea Națională pentru Persoanele 

cu Dizabilități şi Consiliul Județean Alba prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Alba, conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art. 2. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Alba pentru a semna Convenția 

pentru realizarea și actualizarea Registrului electronic central privind persoanele cu handicap. 

 Art. 3. Prin intermediul secretarului județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: 

Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Autorității Naționale pentru 

Persoanele cu Dizabilități din cadrul Ministerului Muncii și Justiției Sociale, Direcției Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, Direcției juridică și relații publice din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.        

                                            CONTRASEMNEAZĂ 

               PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                             Ion DUMITREL                 Vasile BUMBU  

Nr. 270 

Cugir,  8 septembrie  2017 



Anexă la Hotărârea  

Consiliului Judeţean Alba nr. 270/ 8 septembrie 2017 

    Autoritatea Naţională pentru               Consiliul                      Direcţia Generală de  Asistență                                             

     Persoanele cu Dizabilităţi                 Judeţean  ALBA              Socială şi Protecţia Copilului ALBA 

Nr ......... / ............ 2017 Nr .......... / ......... 2017 Nr .......... / ........... 2017 

CONVENŢIE 

PENTRU REALIZAREA Şl ACTUALIZAREA 

REGISTRULUI ELECTRONIC CENTRAL PRIVIND PERSOANELE CU HANDICAP 

Părţile: 

1. Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi, cu sediul în Bucureşti, Calea 

Victoriei nr. 194, sector 1, reprezentată de domnul Adrian Vlad CHIOTAN în calitate de 

Preşedinte, denumită în continuare ANPD 

şi 

2. Consiliul Judeţean Alba cu sediul în Alba Iulia str. I.I.C Brătianu nr. 1 reprezentat de domnul Ion 

DUMITREL, în calitate de preşedinte, denumit în continuare CJ, 

      prin 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba cu sediul În Alba Iulia 

str.Bulevardul ”1 Decembrie 1918” nr. 68  reprezentată de domnul Sorin Valerian CHIRILĂ, în 

calitate de director general, denumită în continuare DCASPC 

Având în vedere cadrul legal reprezentat de: 

• Art. 31 „Statistici şi colectarea datelor” din Convenţia privind drepturile persoanelor cu 
dizabilităţi, ratificată prin Legea nr. 221/2010; 

' • Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Hotărârea Guvernului nr. 655/2016 pentru aprobarea Strategiei naţionale "O societate fără 
bariere pentru persoanele cu dizabilităţi" 2016 - 2020 şi a Planului operaţional privind 
implementarea Strategiei naţionale "O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi" 
2016 - 2020 - Capitolul VII.8. Statistici şi colectarea datelor - Obiectiv general - Fundamentarea 
de politici pentru persoanele cu dizabilităţi pe baza informaţiilor şi datelor statistice şi de 
cercetare colectate din toate domeniile de activitate. 
Obiective specifice: 
05.1 - îmbunătăţirea modalităţilor de colectare de informaţii cu privire la persoanele cu 
dizabilităţi şi nevoile acestora. 
05.2 - Asigurarea transparenţei informaţiilor calitative şi cantitative. 
05.3 - îmbunătăţirea colaborării pentru a asigura o abordare comună şi unitară a statisticilor 
privind dizabilitatea.



• Hotărârea Guvernului nr. 50/2015 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de 
organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind incluziunea socială, ratificat prin Legea 
nr. 40/2007; 

• Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1106/2011 privind 
constituirea Registrelor electronice privind persoanele cu handicap; 

• Convenţia pentru realizarea şi actualizarea registrului electronic central privind 
persoanele cu handicap încheiată în anul 2013 

Şi pentru: 

• crearea şi implementarea unui sistem unitar de management a informaţiei în domeniul 
protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu handicap; 

• realizarea unei fundamentări riguroase a cererilor de transfer de fonduri cu privire la 
prestaţiile pentru persoanele cu handicap; 

• limitarea erorilor în administrarea fondurilor destinate acordării prestaţiilor sociale 
pentru persoanele cu handicap; 

• crearea şi implementarea unui sistem unitar de management a informaţiei în domeniul 
protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu handicap; 

• optimizarea cooperării între instituţiile publice şi creşterea capacităţii de răspuns la 
solicitările primite din partea guvernului, ministerelor şi altor instituţii publice sau private; 

• creşterea interoperabilităţii sistemelor informatice ale instituţiilor publice cu care ANPD 
se află în relaţii de lucru cu sistemul dezvoltat RENPH 

• interesul comun în dezvoltarea relaţiilor de parteneriat, 

părţile convin de comun acord încheierea prezentei convenţii: 

Art. 1. Obiectul convenţiei 

Colaborarea în vederea realizării şi actualizării Registrului electronic central privind 
persoanele cu handicap, denumit în continuare Registrul central. 

Rolul părţilor semnatare ale convenţiei este acela de a asigura transferul periodic al datelor 
cu privire la persoanele cu handicap (copii şi adulţi) înregistrate în bazele de date ale 
DGASPC, în Registrul central, pe baza unei machete de date, denumită în continuare 
Macheta. Macheta reprezintă o structură de tabele de date care are rolul de a asigura o 
formă unitară de transfer între bazele de date ale DGASPC şi Registrul central. Macheta va 
include cel puţin informaţiile cuprinse în anexa Ordinului ministrului muncii, familiei şi 
protecţiei sociale nr. 1106/2011 privind constituirea Registrelor electronice privind 
persoanele cu handicap. 

Art. 2. Durata convenţiei 

2.1. Convenţia se încheie pentru o perioadă nedeterminată şi intră în vigoare de la data 
semnării acesteia de către Părţi. 

2.2. Părţile au dreptul, pe durata de valabilitate a prezentei Convenţii, de a conveni 
modificarea şi/sau completarea clauzelor acesteia, numai prin act adiţional care devine 
parte integrantă a Convenţiei, semnat de către ambele părţi, la iniţiativa oricăreia dintre 
acestea. 



2.3. Partea care are iniţiativa modificării şi/sau completării convenţiei va transmite celeilalte 
părţi, spre analiză, propunerile sale motivate, cu 30 de zile înainte de data încheierii actului 
adiţional. 

Art.3. Obligaţiile părţilor 

3.1 .ANPD 

3.1.1 .Transmite CJ - DGASPC, în format electronic, Macheta împreună cu nomenclatoarele şi 
instrucţiunile necesare completării corecte a acesteia. 

3.1.2. Transmite CJ - DGASPC, în format electronic, modificări ale Machetei împreună cu 
nomenclatoarele şi instrucţiunile necesare completării corecte a acesteia, ori de câte ori este 
cazul. 

3.1.3. Realizează lunar preluarea şi încărcarea datelor din Macheta transmisă de DGASPC, în 
Registrul central. 

3.1.4. Asigură cheltuielile de realizare, actualizare şi mentenanţă a Registrului central, cu 
excepţia costurilor de transfer al datelor din baza de date a DGASPC în Macheta. 

3.1.5. Asigură accesul securizat la datele personale din Registrul central. 

3.1.6. Notifică CJ - DGASPC în momentul în care, din analiza Machetei transmise la ANPD - 
DGDPD rezultă neconcordanţe şi deficienţe cu privire la completarea acesteia. 

3.1.7. Notifică CJ - DGASPC în momentul în care, din analiza datelor din Registrul central, 
rezultă neconcordanţe şi deficienţe în procesul de acordare a prestaţiilor sociale. 

3.1.8. Nominalizează 4 persoane care să menţină contactul cu CJ - DGASPC, în vederea identificării 
şi soluţionării problemelor de interes comun privind obiectul convenţiei. 

3.2. CJ-DGASPC 

3.2.1 .Adaptează aplicaţiile informatice proprii astfel încât să ţină evidenţa informatizată a 
informaţiilor cuprinse în anexa Ordinului ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 
1106/2011 privind constituirea Registrelor electronice privind persoanele cu handicap. 

3.2.2. Adaptează aplicaţiile informatice proprii astfel încât să poată transfera datele în 
Machetă. 

3.2.3. Completează lunar, de la nivelul secretariatului serviciului de evaluare complexă (copii şi 
adulţi) Macheta. 

3.2.4. Transmite ANPD Macheta completată, în format electronic, până la data de 10 ale lunii 
următoare perioadei raportate. 

3.2.5. Răspunde de corectitudinea şi calitatea datelor introduse în Machetă. 

3.2.6. întreprinde toate demersurile necesare completării bazei de date a DGASPC în scopul 
transmiterii complete şi corecte a Machetei. 

3.2.7. în urma primirii notificărilor menţionate la pct. 3.1, DGASPC întreprinde diligenţele necesare 
clarificării sau remedierii situaţiilor semnalate în notificare. DGASPC transmite ANPD o informare cu 
privire la măsurile întreprinse în vederea remedierii situaţiilor semnalate şi retransmite informaţiile 
corectate. 

3.2.8. Vor informa în timp util ANPD cu privire la întârzierea transferului de date (în cazul apariţiei 
de situaţii neprevăzute). 

3.2.9.Informaţiile vor fi comunicate cu respectarea cerinţelor de securitate ale sistemului, prin 
intermediul componentei dedicate din cadrul registrului. 

3.2.10.Nominalizează 2 persoane din cadrul DGASPC care să menţină contactul cu ANPD în 
vederea identificării şi soluţionării problemelor de interes comun, privind obiectul 
convenţiei. 



 

 

Art. 4. Dispoziţii finale 

4.1. Părţile vor urmări şi asigura aplicarea unitară a dispoziţiilor legale ce fac obiectul 
prezentei convenţii. 

4.2. Părţile răspund, în condiţiile legii, de îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în prezenta 
convenţie. 

4.3. Orice modificare adusă la formatul şi structura Machetei (datelor/informaţiilor) care 
fac obiectului schimbului de date, va fi notificată celeilalte părţi. 

4.4. Realizarea schimbului de date/informaţii se va face prin acces on-line prin intermediul 
componentei aplicației sau pe suport magnetic, securizat, în cazul în care nu există 
posibilitatea transmiterii on-line. 

4.5. Nicio prevedere a prezentei Convenții nu poate prejudicia drepturile, îndatoriile şi 
responsabilităţile nici uneia din Părţi, ce decurg din prevederile legislaţiei în vigoare, în baza 
căreia sunt infiinţate şi îşi desfăşoară activitatea. 

4.6. Părţile semnatare se angajează să interpreteze şi să aplice cu bună-credinţă 
prevederile prezentei Convenţii. 

încheiată astăzi .........................., în 3(trei) exemplare, câte unul pentru fiecare parte 
semnatară. 

Autoritatea Naţională pentru      Consiliul Judeţean       Direcţia Generală de Asistenţă  
Persoanele cu Dizabilităţi                 ALBA                     Socială şi Protecţia Copilului ALBA 

Preşedinte Preşedinte Director 

Adrian Vlad CHIOTAN                Ion DUMITREL                  Sorin Valerian CHIRILĂ 


