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PROTOCOL DE COOPERARE 

În baza unui parteneriat activ, pentru a asigura promovarea, sus ţinerea si realizarea obiectivelor 
comune care s ă  contribuie la protejarea şi apărarea drepturilor copilului, precum si monitorizarea 
implementării politicilor publice na ţionale în domeniul protec ţ iei ş i promovării drepturilor persoanelor cu 
dizabilităţi, al drepturilor copiilor si al adop ţiei prin cooperarea dintre institu ţiile ş i organizaţiile ai căror 
reprezentan ţi îl compun, 

In scopul luării unor măsuri adecvate în vederea eficientiz ării activităţ ii de căutare/identificare a 
copiilor plecaţ i voluntar/dispăru ţi din sistemul de protec ţie specială , 

In conformitate cu prevederile art. 3, art. 26 alin; (1) pct.15, din Legea nr. 218/2002 privind 
organizarea i func ţionarea Poli ţiei Române, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale 
H.G. nr. 797/20 1 7 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare ş i funcţionare a serviciilor 
publice de asistenţă  socială  si a structurii orientative de personal, Directiva U.E. nr. 680/2016 privind 
prelucrarea datelor cu caracter personal de c ătre autorit ăţile competente în scopul prevenirii, depistării, 
investigării sau urmăririi penale a infrac ţiunilor sau al executării pedepselor privind libera circula ţie a 
acestor date, precum si Regulamentul U.E. nr. 679/2016 privind protec ţ ia persoanelor fîzice în ceea ce 
privete prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulaţie a acestor date, respectiv Legea 
nr. 363/2018 si Legea nr. 190/2018 care transpun prevederile actelor normative emise de U.E. anterior 
menţionate, 

Având în vedere atribu ţiile legale, respectiv scopul ş i obiectivele din Regulamentele de organizare 
i funcţionare ale P ărţ ilor; 

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN GORJ, denumit în continuare IPJ, cu sediul în 
Mun. Târgu Jiu, str. Traian, nr. 2, jud. Gorj, reprezentat prin domnul Dr ăghiea Dumitru-Decebal, Sef al 
Inspectoratului de Poli ţie Judeţean Gorj, 

ş l 

DIRECŢIA GENERALĂ  DE ASISTENŢĂ  SOCIALĂ  ŞI PROTECŢIA COPILULUI GORJ, 
denumită  în continuare DGASPC, cu sediul în Mun. Târgu Jiu, str. Siretului, nr. 24, jud. Gorj, tel: 
0253212518, fax: 0253218011, po ştă  electronic ă : officedgaspcgorj .ro, reprezentat ă  legal prin domnul 
Diaconescu Lauren ţiu-Claudiu, Director General, au convenit încheierea prezentului protocol de 
cooperare. 



Capitolul I - OBIECTUL PROTOCOLULUI DE COOPERARE 

Art. 1 - Prezentulprotocol are ca obiect stabilirea cadrului general de cooperare dintre p ărţi în 
vederea dezvoltării unei colaborări inter-institu ţionale eficiente în domeniul protec ţiei ş i promovării 
drepturilor minorilor afla ţi în sistemul de protec ţie special ă, în concordanţă  cu atribu ţiile specifice 
conferite de legisla ţia care reglementeaz ă  domeniul de activitate al fiec ăreia dintre cele dou ă  instituţ ii. 

Capitolul 11 - ACTIVITĂŢ I COMUNE 

Art. 2 - În scopul îndeplinirii obiectivului prezentului protocol de cooperare, p ărţile vor desfă ura 
următoarele activităţi comune: 

a) facilitarea schimbului reciproc ş i operativ de informa ţii, între IPJ GORJ şi DGASPC GORJ, în 
vederea prevenirii si combaterii fenomenului infrac ţional în cadrul sistemului de protec ţie specială, în 
limitele competenţelor specifice statuate prin legisla ţ ie; 

b) informarea reciproc ă  cu privire la minorii din sistemul de protec ţie specială  poten ţiale victime/victime 
ale traficului de persoane, victime ale unor infrac ţ iuni, precum ş i a celor dispăruţi în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare privind competen ţele si atribu ţiile ce revin fiecăreia dintre părţ i în domeniul 
propriu de activitate; 

c) organizarea unor reuniuni periodice de evaluare a oportunit ăţilor de interven ţie comună, discutarea 
problemelor de interes comun, precum si a cazurilor punctuale de interes reciproc si stabilirea 
modalităţilor concrete de interven ţie ale fiecăreia dintre părţ i, în vederea solu ţionării acestora, în acord cu 
atribuţiile ş i competen ţele conferite fiec ăreia de legisla ţia în vigoare; 

d) constituirea la nivel jude ţean a unei echipe comune de r ăspuns la situaţiile cu caracter de urgen ţă  în 
referirea si asistenţa minorilor dispăruţi/victimelor infrac ţiunilor a căror investigaţie intră  în zona de 
competenţă  a Poliţiei Române; 

e) promovarea reciproc ă  a activităţilor comune si rezultatelor ob ţinute; 

f) iniţierea de proiecte/campanii/activit ăţi parteneriale la nivel na ţional/regional/local de prevenire si 
contientizare în domeniul delincven ţei juvenile si a victimizării minorilor. 

Capitolul 111 - ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE DE IPJ GORJ 

Art. 3 - În cadrul cooperării, IPJ GORJ va desfă ura următoarele activit ăţ i: 

a) desemnează  un reprezentant propriu care va asigura leg ătura cu DGASPC GORJ, în vederea 
ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentului Protocol; 

b) colaborează  cu DGASPC GORJ, în instrumentarea cazurilor de minori victime ale infrac ţ iunilor si 
la identificarea minorilor af1a ţi în sistemul de protec ţie special ă  care au p ărăsit, fară  învoire, domiciliul 
familiei/persoanei/asistentului maternal sau serviciul reziden ţial sau nu au mai revenit la sfâritu1 
perioadei de învoire. DGASPC GORJ are obliga ţia de a comunica IPJ GORJ demersurile întreprinse, 
pentru readucerea minorului în sistemul de protec ţie specială, iar în situaţia în care minorul refuză  
revenirea în sistem i/sau persoana/persoanele la care se af1 ă  împiedică  preluarea minorului, comunic ă  
IPJ GORJ motivele refuzului/împiedic ării. 

c) asigură  mediatizarea activit ăţilor comune desfă urate, atât prin publicarea acestora pe site-ul 
propriu, cât ş i în cadrul comunicării uzuale cu mass-media; 
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d) păstrează  confiden ţialitatea dateior ş i informaţiilor obţinute în baza prezentului protocol de 
cooperare si Ie utilizează  în condiţiile legii si numai în scopul desfăşurării activităţ ii proprii, în vederea 
îndeplinirii obiectului stabilit conform art. 1; 

e) informează  conducerea DGASPC GORJ cu privire la orice nereguli care ar putea interveni cu 
privire Ia aplicarea prevederilor prezentului protocol; 

f) participă, ca partener, în func ţie de posibilităţ i, la evenimentele si proiectele organizate de 
DGASPC GORJ; 

g) desemnează  o persoană  de contact la nivelul fiec ărei unităţ i teritoriale IPJ GORJ, care men ţine 
legătura directă  cu reprezentantul desemnat de la nivelul fiec ărui serviciu social reziden ţial pentru copii, 
ca formă  primară  de alertă  în cazul dispari ţiei unui minor. 

h) participă, ca partener, la evenimentele şi proiectele organizate de DGASPC GORJ, ce vizeaz ă  
domeniul protec ţiei şi promovării drepturilor copilului. 

Capitolul IV - ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE DE DGASPC GORJ 

Art. 4 - În vederea realiz ării scopului prezentului Protocol, DGASPC GORJ va desf ă ura 
următoarele activit ăţ i: 

a) desemnează  un reprezentant propriu care va asigura leg ătura cu IPJ GORJ, în vederea îndeplinirii 
prevederilor prezentului protocol; 

b) pune la dispozi ţia IPJ GORJ lista coordonatelor Telefonului Copilului, respectiv pe cele ale 
persoanelor de contact de la nivelul fiec ărui serviciu reziden ţial pentru copii, care va men ţine legătura 
ş i/sau va semnala dispari ţiile de minori reprezentantului desemnat de la nivelul IPJ GORJ, pe care o 
actualizează , ori de câte ori intervine vreo schimbare; 

c) colaborează  cu reprezentan ţii IPJ GORJ în vederea identific ării minorilor aflaţi în sistemul de 
protecţie special ă  care părăsesc fără  învoire sau fără  acord, domiciliul familiei/persoanei/asistentului 
maternal sau serviciul reziden ţial sau nu au mai revenit la sfâr ş itul perioadei de învoire, DGASPC GORJ 
are obligaţia de a comunica IPJ GORJ demersurile întreprinse, pentru readucerea minorului în sistemul 
de protec ţie specială, iar în situaţia în care minorul refuză  revenirea în sistem ş i/sau persoana!persoanele 
la care se af1 ă  împiedică  preluarea minorului, comunic ă  IPJ GORJ motivele refuzului/împiedic ării. In 
acest sens, anterior transmiterii unei sesiz ări de dispari ţie, efectueaz ă  primele verific ări cu personalul 
propriu, în vederea identific ării minorului în cauză , rezultatul acestor activit ăţ i fiind precizat în con ţinutui 
sesizării. 

d) transmite reprezentan ţilor IPJ GORJ orice informa ţie cu privire Ia minorii dispăruţ i/plecaţ i 
voluntar, în vederea depist ării/localizării acestora, precum: semnalmente, semne particulare, stare de 
sănătate, anturaj, o fotografie recent ă, acordul pentru mediatizarea dispari ţiei, etc. Pentru minorii af1a ţi în 
sistemul de protec ţie socială, al căror reprezentant legal este în continuare altul decât DGASPC GORJ, 
acordul pentru mediatizare în cazul unei eventuale dispari ţii se obţine la momentul instituirii m ăsurii de 
protecţie; 

e) asigură  preluarea de îndată  a minorilor care au fost declara ţi dispăruţ i ş i u!terior identifica ţ i si a 
celor găsiţi de către structurile specializate, inclusiv pe timp de noapte, de Ia locul identif1c ării acestora. 

f) întocmeşte un referat după  preluarea fiecărui minor, în care consemneaz ă  informaţii cu privire la 
Iocaţia din care a fost preluat, împrejurările, persoanele cu care a intrat în contact, orice alte date utile care 
ar putea fi exploatate în activit ăţile de căutare ulterioare, date ce vor fi la dispozi ţia organelor de poli ţie în 
situaţia unei noi părăsiri a sistemului. Referatul este p ăstrat Ia dosarul copilului; 

g) asigură  preluarea în regim de urgen ţă, de la locul indicat de poli ţie, a minorilor ai c ăror 
reprezentan ţi legali au fost re ţinuţi, arestaţi în urma descinderilor efectuate de poli ţie în îndeplinirea 
atribuţiilor de serviciu, (prinderi în f1agrant, perchezi ţii, punerea în executare a unui mandat etc.); 



h) participă  la activit ăţ ile organizate de c ătre IPJ GORJ având ca tematică  protec ţia copilului; 
i) informează  IPJ GORJ cu privire la orice nereguli care ar putea interveni cu privire la aplicarea 

prevederilor prezentului protocol; 
j) păstrează  confiden ţialitatea datelor si informaţiilor obţinute în baza prezentului protocol de 

cooperare si le utilizează  în condiţiile legii si numai în scopul desfaur ării activităţii proprii, în vederea 
îndeplinirii obiectului stabilit conform art. 1; 

k) participă, ca partener, la evenimentele si proiectele organizate de IPJ GORJ, ce vizeaz ă  dorneniul 
protec ţiei si promovării drepturilor copilului. 

Capitolul V - MODALITĂŢI DE COOPERARE 

Art. 5 - (1) Cooperarea rezultat ă  din semnarea prezentului protocol se desf ă oară  în conformitate 
cu Iegislaţia în vigoare, pe baza asisten ţei mutuale ş i a respectului reciproc. 

(2) Acest protocol de cooperare nu implic ă  nicio obligaţie financiară  pentru IPJ GORJ ş i DGASPC 
GORJ. 

Art. 6 - Părţile vor desemna persoane responsabile pentru derularea cooper ării potrivit prezentului 
protocol, ale c ăror date de contact vor fi comunicate reciproc, în termen de cel mult 20 zile de la semnarea 
protocolului de cooperare. 

Art. 7 - (l) Comunicările între părţi referitoare la îndeplinirea prezentului protocol de cooperare se 
realizeaz ă  prin persoanele de contact desemnate si prin po ştă, fax, e-mail. 

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât si in rnornentul prirnirii. 

Capitolui VI - CONDIŢII PRIVIND SCHIMBUL DE INFORMAŢII 

Art. 8 - Datele si informaţiile furnizate în contextul prezentului protocol pot fi prelucrate doar în 
scopul în care au fost furnizate si nu pot fi prelucrate ulterior în alte scopuri, cu excep ţia situaţiilor 
prevăzute expres de lege. 

Art. 9 - În scopul respect ării principiului transparen ţei prelucrărilor, în termen de 5 zile lucrătoare de 
la data semn ării prezentului protocol, acesta va fi publicat pe paginile de internet ale celor dou ă  institu ţ ii, 
într-un spaţ iu accesibil publicului. 

Art. 10 - (1) Orice înc ălcare a securit ăţii datelor cu caracter personal care privete datele prelucrate 
în temeiul prezentului protocol este notificat ă, de îndată, celeilalte părţ i. 

(2) Transmiterea notificării se realizează  cel târziu la momentul transmiterii notific ării către 
Autoritatea Naţională  de Supraveghere a Prelucr ării Datelor cu Caracter Personal în condi ţiile art. 36 din 
Legea nr. 236/20 1 8 privind protec ţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal 
de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercet ării, urmăririi penale si combaterii 
infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative si de siguranţă, precum si privind libera 
circulaţie a acestor date. 

(3) În situaţia încă lcării securităţii datelor cu caracter personal în temeiul prezentului protocol, p ărţile 
se informează  reciproc în cazul transmiterii unor notific ări în condi ţiile art. 39 din Legea nr. 363/2018 
privind protec ţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de c ătre autorităţ ile 
competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercet ării, urmăririi penale si combaterii infrac ţiunilor sau al 
executării pedepselor, m ăsurilor educative si de siguranţă, precum ş i privind libera circula ţie a acestor 
date. 

Art. 11 - Părţile cooperează  pentru garantarea respect ării drepturilor de acces, rectificare, stergere, 
restricţionare si opozi ţie al persoanelor vizate, în conformitate cu prevederile legisla ţiei privind protec ţ ia 
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persoanelor cu privire Ia prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circula ţie a acestor date 
ş i dispun toate m ăsurile necesare pentru asigurarea aplic ării acestora. 

i Art. 12 - În cazul în care una dintre p ărţi sesizează  neconcordan ţe între datele furnizate si cele 
prelucrate în sistemele de eviden ţă  proprii ori cele înscrise în documentele de identitate ale cet ăţenilor, 
solicită  în scris celeilalte p ărţi confirmarea punctual ă  a acurate ţei datelor furnizate 
neconcordan ţelor identificate si a posibilelor m ăsuri care urmeaz ă  a fi adoptate, de 
interesele ori drepturile persoanelor vizate. 

Art. 13 - În cazul în care, în orice condi ţii, una dintre părţ i constată  că  i-au fost furnizate date care nu 
fac obiectul prezentului protocol, dispune stergerea acestora prin proceduri ireversibile ş i notifică  de 
îndată  cealaltă  parte în scopul identificării condiţiilor ş i cauzelor care au permis/favorizat o furnizare 
neconformă  cu termenii prezentului protocol. 

Art. 14 - Datele cu caracter personal prelucrate în temeiul prezentului protocol pot fi transferate c ătre 
ţări terţe sau organizaţii internaţionale doar în situa ţii punctuale, în baza unei cereri scrise, în condi ţiile 
stabilite de legisla ţia aplicabil ă . 

Art. 15 - Părţile pot stabili, de comun acord, orice alte m ăsuri necesare si controlează  modul de 
respectare a acestora pentru asigurarea protec ţ iei si securităţ ii datelor furnizate. 

Capitolul VII - ÎNCETAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE 

Art. 16 - Prezentul protocol de colaborare înceteaz ă  în următoarele situaţ ii: 

a) Ia expirarea perioadei de valabilitate, în condi ţ iile prevăzute la art. 1 9; 

b) prin denun ţarea unilateral ă  de către una din p ărţi, notificată  celeilalte părţi cu cel pu ţin 30 de zile 
înainte de data încet ării; 

c) în cazul reorganizării sau desfiinţării uneia dintre p ărţi, potrivit legii. 

Capitolul VIII - SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

Art. 17 - Părţile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil ă , prin tratative directe ş i 
consultări, orice neîn ţelegere sau disput ă  care se poate ivi între ele în leg ătură  cu aplicarea prezentului 
protocol de cooperare. 

Capitolul IX - FORŢA MAJORĂ  

Art. 18 - (1) For ţa majoră  exonerează  de răspundere părţ ile, în cazul neexecutării parţ iale sau totale a 
obligaţ iilor asumate prin prezentul protocol de colaborare. Prin for ţă  majoră  se înţelege un eveniment 
independent de voin ţa pârţilor, imprevizibil si insurmontabil, apărut după  încheierea prezentului protocol 
de colaborare ş i care împiedică  pârţile să  execute total sau par ţial obligaţiile asumate. 

(2) Partea care invoc ă  forţa majoră  este datoare s ă  o comunice în termen de 48 de ore de la survenirea 
evenimentului, printr-un document scris, emis de c ătre aceast ă  parte. 

(3) Dacă  situaţia de forţă  majoră  durează  mai mult de 10 zile, cele două  părţi vor analiza si vor stabili 
de comun acord dacă  prezentul protocol de colaborare trebuie modificat sau reziliat. 

(4) Exonerarea este valabilă  doar pe durata evenimentului de for ţă  majoră . 

cu precizarea 
natură  a afecta 



Capitolui X - DISPOZIŢII FINALE 

Art. 19 

- (1) Prezentul protocol intră  în vigoare Ia data semn ării si înregistrării de către ambele părţ i 
si se încheie pe o perioad ă  de 5 ani, putând fi prelungitlmodificat/completat în orice moment cu acordul 
ambelor părţi, prin încheierea de acte adi ţionale. 

(2) Fiecare parte poate denun ţa prezentul protocol printr-o notificare adresat ă  celeilalte părţ i, 
formulată  cu 30 zile înainte de data de la care se inten ţionează  încetarea valabilităţ ii acestuia. 

Art. 20 - Părţile vor acţiona în spiritul bunei credin ţe şi vor organiza în mod corespunzător punerea în 
aplicare a prevederilor prezentului protocol de cooperare. 

Art. 21 - În cazul în care una dintre p ărţi este obligată, în condi ţiile legii, să  dezvăluie 
informaţiile/datele ce i-au fost furnizate în temeiul prezentului protocol de cooperare, va notifica de îndat ă  
acest fapt celeilalte p ărţ i, dacă  realizarea notific ării nu contravine unor dispozi ţ ii legale. 

Art. 22 - Părţile îş i vor coordona ac ţiunile si alte manifestări publice legate de aplicarea prezentului 
protocol de cooperare si se vor consulta ori de câte ori urmeaz ă  ca una dintre ele s ă  transmită  public 
informaţii legate de cele întreprinse în temeiul acestuia. 

Art. 23 - Drepturile ş i obligaţiile părţilor născute în temeiul prezentului protocol de cooperare nu pot 
fi cesionate către o altă  persoană  fizică  sau juridică . 

Art. 24 - Anexele 1-7 fac parte integrant ă  din prezentul Protocol 

Încheiat în dou ă  exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 

INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN GORJ 
efal Inspectoratului de Poli ţie Judeţean Gorj, 	 AVZA 

Comisar-sef de politie itru-Decebal 	 * 	L1TE 
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