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                      ANEXĂ  
                                                         la Hotărârea Nr. ________ / ___________ 

 
                                          

 
                    

CONVENłIE 
PENTRU REALIZAREA ŞI ACTUALIZAREA REGISTRULUI ELECTRONIC 

CENTRAL PRIVIND PERSOANELE CU HANDICAP 
 
 
PărŃile: 
 
1. Ministerul Muncii, Familiei şi ProtecŃie Sociale, cu sediul în Bucureşti, str. Dem.I. Dobrescu 

nr. 2-4, sector 1, reprezentat de doamna Mariana Câmpeanu în calitate de Ministru, denumit în 

continuare MMFPS 

Şi 
 
2. Consiliul Local al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti cu sediul în Bucureşti, Calea 

Plevnei nr.147-149, reprezentat de domnul Rareş Şerban Mănescu, în calitate de primar, denumit în 

continuare CL, prin DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6,  

str.Cernişoara, nr.38-40, tel.021-745.72.37, fax 021-745.62.29, reprezentată de domnul Marius 

LĂCĂTUŞ, în calitate de director general, denumită în continuare DGASPC 

 

Având în vedere cadrul legal reprezentat de: 

• Art. 31 „Statistici şi colectarea datelor” din ConvenŃia privind drepturile persoanelor cu 

dizabilităŃi, ratificată prin Legea nr. 221/2010; 

• Legea nr.448/2006  privind protecŃia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Hotărârea Guvernului nr. 1175/2005 privind aprobarea Strategiei NaŃionale pentru 

protecŃia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006 – 

2013 care cuprinde, printre altele, următoarele măsuri: 

o implementarea, dezvoltarea şi actualizarea permanentă a sistemului naŃional de 

monitorizare privind promovarea şi respectarea drepturilor persoanelor cu handicap; 

o realizarea unui circuit informaŃional unitar şi eficient care să servească interesului 

persoanei cu handicap; asigurarea, la nivelul administraŃiei publice centrale şi locale, 

a infrastructurii de tehnologie a informaŃiei şi a resurselor umane necesare pentru a 

susŃine circuitul informaŃional; eficientizarea procedurilor de obŃinere şi/sau 

exercitare a drepturilor şi facilităŃilor prevăzute de legislaŃia în vigoare; 
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o diversificarea indicatorilor calitativi şi cantitativi de analiză şi evaluare privind 

problematica handicapului, a vieŃii persoanelor cu handicap, integrarea şi 

incluziunea socială a acestora; 

o colectarea, analizarea şi interpretarea datelor şi informaŃiilor statistice respectând 

dreptul la viaŃă intimă, demnitate, precum şi alte drepturi ale persoanelor cu 

handicap; 

• Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcŃionarea Ministerului Muncii, 

Familiei şi ProtecŃiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuŃiile şi Regulamentul-cadru de 

organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei generale de asistenŃă socială şi protecŃia copilului, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Acordul de împrumut dintre România şi Banca InternaŃională pentru ReconstrucŃie şi 

Dezvoltare, destinat finanŃării Proiectului privind incluziunea socială, ratificat prin Legea 

nr. 40/2007; 

• Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecŃiei sociale nr. 1106/2011 privind constituirea 

Registrelor electronice privind persoanele cu handicap; 

•  

Şi pentru: 

• realizarea unei fundamentări riguroase a cererilor de transfer de fonduri cu privire la 

prestaŃiile pentru persoanele cu handicap; 

• limitarea erorilor în administrarea fondurilor destinate acordării prestaŃiilor sociale pentru 

persoanele cu handicap; 

• crearea şi implementarea unui sistem unitar de management a informaŃiei în domeniul 

protecŃiei şi promovării drepturilor persoanelor cu handicap; 

• interesul comun în dezvoltarea relaŃiilor de parteneriat, 

 

părŃile convin de comun acord încheierea prezentei convenŃii: 

 

Art. 1. Obiectul convenŃiei: 

Colaborarea în vederea realizării şi actualizării Registrului electronic central privind persoanele cu 

handicap, denumit în continuare Registrul central. 

Rolul părŃilor semnatare ale convenŃiei este acela de a asigura transferul periodic al datelor cu 

privire la persoanele cu handicap (copii şi adulŃi) 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 puŃin informaŃiile cuprinse 
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în anexa Ordinului ministrului muncii, familiei şi protecŃiei sociale nr. 1106/2011 privind 

constituirea Registrelor electronice privind persoanele cu handicap. 

 

Art. 2. Durata convenŃiei: 

 

2.1. ConvenŃia se încheie pentru o perioadă de 3 ani de la data semnării acesteia de către părŃi şi 

poate fi prelungită prin act adiŃional, pentru noi perioade stabilite prin acordul ambelor părŃi. 

2.2. ConvenŃia poate fi modificată şi/sau completată prin act adiŃional semnat de părŃi, la iniŃiativa 

oricăreia dintre acestea. 

2.3. Partea care are iniŃiativa modificării şi/sau completării convenŃiei va transmite celeilalte părŃi, 

spre analiză, propunerile sale motivate, cu 30 de zile înainte de data încheierii actului adiŃional. 

 

Art.3. ObligaŃiile părŃilor 
 
3.1. Ministerul Muncii, Familiei şi ProtecŃiei Sociale (MMFPS) prin DirecŃia ProtecŃia 
Persoanelor cu Handicap (DPPH) 
 

• Transmite CL - DGASPC, în format electronic, Macheta împreună cu nomenclatoarele şi 

instrucŃiunile necesare completării corecte a acesteia. 

• Transmite CL - DGASPC, în format electronic, modificări ale Machetei împreună cu 

nomenclatoarele şi instrucŃiunile necesare completării corecte a acesteia, ori de câte ori este 

cazul. 

• Realizează lunar preluarea şi încărcarea datelor, din Macheta transmisă de DGASPC, în 

Registrul central. 

• Realizează preluarea şi încărcarea datelor de istoric, existente în aplicaŃiile CL – DGASPC, 

la momemntul iniŃial ( T0) al proiectului. 

• Asigură cheltuielile de realizare, actualizare şi mentenanŃă a Registrului central, cu excepŃia 

costurilor de transfer al datelor din baza de date a DGASPC în Macheta. 

• Asigură accesul securizat la datele personale din Registrul central.   

• Notifică CL – DGASPC în momentul în care, din analiza Machetei transmise la MMFPS - 

DPPH, rezultă neconcordanŃe şi deficienŃe cu privire la completarea acesteia. 

• Notifică CL – DGASPC în momentul în care, din analiza datelor din Registrul central, 

rezultă neconcordanŃe şi deficienŃe în procesul de acordare a prestaŃiilor sociale. 

•  Nominalizează 4 persoane care să menŃină contactul cu CL - DGASPC, în vederea 

identificării şi soluŃionării problemelor de interes comun privind obiectul convenŃiei. 

 

3.2.Consiliul Local (CL) – DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 
(DGASPC) 
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• Adaptează aplicaŃiile informatice proprii astfel încât să Ńină evidenŃa informatizată a 

informaŃiilor cuprinse în anexa Ordinului ministrului muncii, familiei şi protecŃiei sociale 

nr. 1106/2011 privind constituirea Registrelor electronice privind persoanele cu handicap. 

• Adaptează aplicaŃiile informatice proprii astfel încât să poată transfera datele în Machetă. 

• Completează Macheta lunar.  

• Transmite MMFPS Macheta completată, în format electronic, până la data de 15 ale lunii 

următoare perioadei raportate. 

• Răspunde de corectitudinea şi calitatea datelor introduse în Machetă. 

• Întreprinde toate măsurile necesare completării bazei de date a DGASPC în scopul 

transmiterii complete şi corecte a Machetei. 

• În urma primirii notificărilor menŃionate la pct. 3.1, DGASPC întreprinde diligenŃele 

necesare clarificării sau remedierii situaŃiilor semnalate în notificare. DGASPC transmite 

MMFPS-DGPPH o informare cu privire la măsurile întreprinse în vederea remedierii 

situaŃiilor semnalate. 

• Vor informa în timp util MMFPS – DPPh cu privire la întârzierea transferului de date ( în 

cazul apariŃiei de situaŃii neprevăzute). 

• Nominalizează 2 persoane din cadrul DGASPC care să menŃină contactul cu MMFPS în 

vederea identificării şi soluŃionării problemelor de interes comun, privind obiectul 

convenŃiei. 

 

Art.4. DispoziŃii finale 

 

4.1. PărŃile vor urmări şi asigura aplicarea unitară a dispoziŃiilor legale ce fac obiectul prezentei 

convenŃii. 

4.2. PărŃile răspund, în condiŃiile legii, de îndeplinirea obligaŃiilor prevăzute în prezenta convenŃie. 

 

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

 

Ministerul Muncii, Familiei                
şi ProtecŃiei Sociale 

Consiliul Local  
 Sector 6 mun. Bucureşti            

DirecŃia Generală de AsistenŃă 
Socială şi ProtecŃia Copilului                                                                  

Sector 6 
Ministru 

Mariana CÂMPEANU                       
Primar 

Rareş Şerban MĂNESCU 
Director General 

Marius LĂCĂTUŞ 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
 


