Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale

Fundaţia Centrul de Resurse Juridice

Nr.

Nr.

Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu
Dizabilităţi, Copil şi Adopţie
Nr.

ACORD DE COLABORARE

Având în vedere necesitatea respectării drepturilor fundamentale ale
minorilor,
Luând în considerare vulnerabilitatea crescută a copiilor şi tinerilor
instituţionalizaţi şi în mod special a celor cu dizabilităţi, precum şi numărul de
16.961 minori instituţionalizaţi în 1.441 de servicii de tip rezidenţial,
Luând în considerare numeroasele situații de încălcări ale drepturilor
omului, abuz şi neglijenţă, semnalate de instituţii internaţionale, mass-media sau
chiar de către Centrul de Resurse Juridice (CRJ),
Având în vedere expertiza CRJ în realizarea de vizite de monitorizare
inopinate şi de furnizare a sprijinului în exprimarea opiniei, luarea deciziilor şi
sesizarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie
(ANPDCA), a organelor de cercetare penală şi a instanţelor de judecată încă din
2003, precum şi acordul de colaborare încheiat de Ministerul Public - Parchetul
de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție şi CRJ,
Tinând cont de obligaţiile MMPS şi ale ANDPDCA în îndeplinirea
obligațiilor prevăzute de Convenția ONU privind Drepturile Copilului,
ratificată prin Legea nr. 18 din 1990, de Convenția ONU privind Drepturile
Persoanelor cu Dizabilităţi, ratificată prin Legea nr. 221 din 2010, și cele
privind respectarea legislației naționale și internaționale în domeniul
protecției drepturilor copilului și adopției,
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Se încheie prezentul
ACORD DE COLABORARE
Părţile:
Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, cu sediul în Bucureşti, str. Dem.I.Dobrescu
nr.2 - 4 sectorul 1, reprezentat prin dna. Violeta ALEXANDRU, în calitate de ministru,
Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copil şi
Adopţie - ANDPDCA, cu sediul în Bucureşti, Bulevardul G-ral Gheorghe Magheru nr.
7, Sector 1, reprezentată prin dna. Mădalina TURZA, în calitate de președinte,
şi
Fundaţia Centrul de Resurse Juridice – CRJ persoană juridică română, cu sediul în
Bucureşti, str. Arcului, nr.19, sector 2, reprezentată prin dna. Georgiana IORGULESCU în
calitate de director executiv,
În temeiul:
-

-

-

-

-

În temeiul art. 7, art. 13, art. 16 şi art. 33 alin. 3 din Convenţia Naţiunilor Unite privind
drepturile persoanelor cu dizabilităţi şi a Legii nr. 221/2010 pentru ratificarea
Convenţiei
Naţiunilor
Unite
privind
drepturile
persoanelor
cu
dizabilităţi, coroborat cu art. 20 alin. 2 din Constituţia României;
În temeiul Convenției ONU privind Drepturile Copilului, adoptată de Adunarea
Generală ONU la 20 noiembrie 1989, ratificată prin Legea nr. 18/1990 pentru
ratificarea Convenției cu privire la drepturile copilului, republicată în Monitorul
Oficial nr. 314/13 iunie 2011;
În temeiul Legii nr. 109/2009 de ratificare a Protocolului opțional, adoptat la New
York la 18 decembrie 2002, la Convenția împotriva torturii și a altor pedepse ori
tratamente cu cruzime, inumane sau degradante;
În temeiul hotărârii Curţii Europene a Drepturilor Omului din 17 iulie 2014, Centrul
de Resurse Juridice în numele lui Valentin Câmpeanu împotriva României (Cererea nr.
47848/08, Strasbourg), care prevede că persoanele cu dizabilităţi instituţionalizate
trebuie să beneficieze de o reprezentare independentă în faţa unei instanţe sau în faţa
oricărui alt organism indepedent;
art. 6 para. 1 lit. d) din Anexa 1 (Regulamentul-Cadru de organizare şi funcţionare al
Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului) a Hotărârii Guvernului nr.
797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale
serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal,
În temeiul Art. 91 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârii nr. 655/2016 din 14 septembrie 2016 pentru aprobarea Strategiei
naţionale "O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi" 2016 2020 şi a Planului operaţional privind implementarea Strategiei naţionale "O
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-

-

societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi" 2016 – 2020;
Art. 27- 38 din Legea nr. 292 din 20 decembrie 2011 a asistenţei sociale;
Ordinului Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 27/2019 din 3 ianuarie
2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile
sociale de zi destinate copiilor, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 160 din 28 februarie 2019;
Hotărârii nr. 1277/13 august 2004, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei,
partea I, nr 771/23.VIII.2004, privind recunoaşterea Centrului de Resurse
Juridice ca fiind organizaţie de interes public;
Statutul şi actul constitutiv al Centrului de Resurse Juridice (sentinţa civilă nr.
276/18.12.1998 pronunţată de Tribunalul Bucureşti);
Art. 1 din Protocolul de Colaborare încheiat cu Ministerul Public - Parchetul
de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în data de 7 aprilie 2015.
DISPOZIŢII GENERALE
Art.1 Domeniu de cooperare
Părţile
semnatare
ale
acestui
acord
acceptă
să
coopereze
pentru
promovarea, protejarea şi monitorizarea implementării prevederilor Convenției ONU
privind Drepturile Copiilor: art. 2 „Nediscriminarea”, art. 3 „Interesul superior al
copilului”, art. 6 „Dreptul copilului la viață, supraviețuire și dezvoltare”, art. 9
„Separarea de părinți”, art. 19 „Dreptul la protecție împotriva oricărei forme de
violență”, art. 20 „Protecția copiilor lipsiți de mediul familial”, art. 23 „Drepturile
copiilor cu dizabilitãți”, art. 24 „Dreptul la sănătate și la servicii medicale”, art. 34
„Dreptul la protecție împotriva exploatării sexuale”, art. 35 „Prevenirea vânzării,
răpirii și traficului de copii”, art.36 „Dreptul la protecție împotriva altor forme de
exploatare”, art.37 „Dreptul la protecție împotriva torturii, tratamentelor degradante şi
lipsirii de libertate”, art. 40 „Administrarea justiției către minori” şi ale Convenţiei
privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi: art. 7 „Copii cu dizabilitãți”, art. 12
Recunoaşterea egală în faţa legii, art.13 „Accesul la justiţie”, art.14 „Libertatea şi
siguranţa persoanei”, art.15 „Nimeni nu poate fi supus torturii şi niciunui fel de
pedeapsă sau de tratament crud, inuman sau degradant”, art.16 „Nimeni nu poate fi
supus exploatării, violenţei şi abuzului” şi articolul 19 „Viaţă independentă şi integrare
în comunitate” ale Convenţiei ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi.
Art.2 Scop
Scopul acestui acord este recunoaşterea calităţii Centrului de Resurse Juridice (CRJ) de a
efectua vizite de monitorizare anunţate sau inopinate în toate facilităţile de tip rezidenţial,
publice sau private, destinate copiilor şi tinerilor instituţionalizaţi cu şi fără dizabilităţi şi
de a oferi asistenţă în exprimarea opiniilor / în luarea deciziilor şi/ sau acces la justiţie
copiilor şi tinerilor instituţionalizaţi cu şi fără dizabilităţi în situaţiile concrete care impun
asemenea servicii.
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(1) Pentru scopul prezentului acord, prin facilităţi de tip rezidenţial, publice sau
private, înţelegem: centre de plasament destinate copiilor şi tinerilor cu şi fără
dizabilităţi, căsuţe de tip familial, apartamente, adăposturi, locuinţe
protejate/sociale pentru furnizarea de servicii sociale, medicale, psihologice
copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi.
OBLIGAŢII
I.

Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale (MMPS), Autoritatea
Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copil şi
Adopţie (ANDPDCA)

Art. 3 MMPS / ANDPDCA facilitează accesul nerestricţionat, anunţat sau inopinat al
reprezentanţilor CRJ în toate facilităţile de tip rezidenţial, publice sau private (finanţate
din fonduri publice), destinate să servească copiilor şi tinerilor instituţionalizaţi cu şi fără
dizabilităţi, în scopul observării şi protejării respectării drepturilor lor şi pentru a asigura
acestora asistenţă în exprimarea opiniei, accesul la asistenţă în luarea deciziilor,
consiliere şi reprezentare independentă în faţa unei instanţe sau în faţa oricărui alt
organism independent.
Art. 4 MMPS / ANDPDCA facilitează accesul la toate informațiile referitoare la
numărul copiilor şi tinerilor instituţionalizaţi cu sau fără dizabilităţi, precum și la numărul
acestor locuri și amplasarea acestora.
Art. 5 MMPS / ANDPDCA facilitează accesul la toate informațiile ce privesc
tratamentul aplicat acestor persoane, precum și condițiile din facilităţile rezidenţiale în
care se află copiii şi tinerii instituţionalizaţi cu şi fără dizabilităţi.
Art. 6 MMPS / ANDPDCA asigură posibilitatea de a avea întrevederi cu copiii şi tinerii
instituţionalizaţi, cu sau fără dizabilităţi, fără martori, fie personal, fie cu un interpret,
dacă se consideră necesar, precum și cu orice altă persoană despre care copilul sau
tânărul instituţionalizat, sau reprezentanţii CRJ consideră că pot furniza informații
pertinente în sensul oferirii de sprijin acestuia.
Art.7 MMPS / ANDPDCA asigură libertatea CRJ de a alege facilităţile de tip rezidenţial
destinate copiilor şi tinerilor instituţionalizaţi cu şi fără dizabilităţi pe care doresc să le
viziteze și persoanele cu care doresc să aibă întrevederi.
Art. 8 MMPS / ANDPDCA ţine evidenţa cauzelor cu privire la care a fost informată de
CRJ, verifică modul de soluţionare al acestora și comunică CRJ, la solicitarea acestuia și
în condiţiile legii, informaţii cu privire la măsurile dispuse în aceste cauze.
Art. 9 MMPS / ANDPDCA desemnează o persoană responsabilă din cadrul său pentru
primirea raportelor şi furnizarea de răspunsuri la sesizări sau întrebări din teritoriu în
timpul vizitelor de monitorizare neanunţate sau a activităţilor de asistenţă în exprimarea
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opiniei, consiliere sau reprezentare în luarea deciziilor cu persoanele cu dizabilităţi
instituţionalizate în facilităţile de tip rezidenţial.
I. Centrul de Resurse Juridice

Art. 10 Reprezentanţii CRJ delegaţi pentru vizitele de monitorizare, oferirea de sprijin în
exprimarea opiniei, asistenţă în luarea deciziilor, consiliere sau reprezentare independentă
au următoarele obligaţii:
1. De a examina în mod regulat tratamentul aplicat copiilor, tinerilor şi adulţilor, cu sau
fără dizabilităţi, instituţionalizaţi în facilităţile rezidenţiale în sensul articolului 2, alin. 1
din prezentul Acord, în vederea consolidării, dacă este cazul, a protecției asigurate
acestora împotriva abuzurilor, încălcării drepturilor fundamentale ale omului ori
furnizării de asistenţă în exprimarea opiniei / luarea deciziilor şi / sau acces la justiţie.
2. De a formula recomandări către autoritățile competente, în vederea îmbunătățirii
tratamentului și condițiilor de trai ale copiilor, tinerilor şi adulţilor instituţionalizaţi, cu
sau fără dizabilităţi, și a prevenirii încălcării drepturilor lor, luând în considerare normele
pertinente ale Națiunilor Unite şi în mod special pe cele ale Convenţiei ONU privind
Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi şi ale Convenţiei ONU privind Drepturile
Copilului.
3. De a furniza asistenţă în exprimarea opiniei / luarea deciziilor, consiliere şi acces la
justiţie copiilor, tinerilor şi adulţilor instituţionalizaţi, cu sau fără dizabilităţi, şi observaţi
de reprezentanţii CRJ ca fiind într-o situaţie de vulnerabilitate.
4. De a promova drepturile copiilor, tinerilor şi adulţilor instituţionalizaţi, cu sau fără
dizabilităţi, în rândul personalului angajat, a aparţinătorilor, reprezentanţilor legali şi a
instituţiilor responsabile cu apărarea şi protejarea drepturilor fundamentale ale copilului.
RESPONSABILITĂŢI COMUNE
Art. 11 Părţile stabilesc de comun acord programul întâlnirilor dintre ele, pentru
evaluarea modului de implementare al Acordului şi a rezultatelor colaborării.
Art. 12 Părţile se informează reciproc asupra chestiunilor de interes comun din cadrul
acestei colaborări, a evenimentelor cu caracter stiinţific, a publicaţiilor şi a materialelor
documentare relevante.
Art. 13 Părţile pot colabora pentru elaborarea şi publicarea în comun de studii şi
materiale documentare în domeniile care fac obiectul colaborării. În cuprinsul acestora se
va insera menţiunea că sunt realizate în cadrul colaborării instituite prin prezentul Acord.
Art. 14 Fiecare parte acoperă din bugetul propriu cheltuielile aferente îndeplinirii
obligaţiilor care îi revin din prezentul Acord.
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Art. 15 Niciuna dintre prevederile prezentului Acord nu poate fi interpretată ca impunând
vreuneia dintre părţi obligaţii de natură financiară ori susţinerea unor activităţi cu costuri
disproporţionate în raport cu cele corespunzătoare activităţilor ei curente.
DURATA ACORDULUI
Art. 16 Prezentul Acord intră în vigoare la data semnării şi înregistrării sale de către
ambele părţi şi este valabil pe o perioadă de doi ani, cu posibilitatea prelungirii sale tacite
pentru perioade succesive de câte doi ani.
ÎNCETAREA ACORDULUI
Art. 17 Prezentul Acord încetează în următoarele condiţii:
a. prin acordul Părţilor;
b. prin denunţare unilaterală, cu o notificare prealabilă cu cel puţin 90 de zile înainte de
expirarea termenului de doi ani, cu explicitarea motivelor de fapt şi de drept (dacă este
cazul) care au condus la această decizie.
SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
Art. 18 Părţile vor depune toate eforturile pentru a rezolva, pe cale amiabilă, eventualele
neînţelegeri sau dispute ce pot interveni între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea
responsabilităţi lor asumate prin prezentul Acord.
Art. 19 Dacă divergenţele nu au putut fi rezolvate pe cale amiabilă, Părţile se pot adresa
pentru soluţionarea lor autorităţilor competente.
DISPOZITII FINALE
Art. 20 În scopul realizării prezentului Acord, Părţile desemnează persoanele de contact.
Art. 21 Comunicarea între părţi, pe timpul derulării prezentului Acord, se
face în formă scrisă.
Art. 22 Prevederile prezentului Acord vor putea fi modificate, în funcţie de noi cerinţe
sau condiţii, prin act adiţional.
Art. 23 Forţa majoră exonerează de orice răspundere partea care o invocă cu condiţia
comunicării cazului de forţă majoră şi a actelor doveditoare.
Art. 24 Prezentul Acord conţine 7 file şi a fost întocmit în trei exemplare, câte un
exemplar pentru fiecare Parte.
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Încheiat în data de ...... 2019, la sediul , în .........exemplare originale, câte un exemplar
pentru fiecare Parte.

Ministerul Muncii şi
Protecţiei Sociale

Autoritatea Naţională
pentru Protecţia
Drepturilor Copilului şi
Adopţie

Centrul de Resurse
Juridice

Violeta
ALEXANDRU,
Ministru

Mădălina TURZA,
Preşedinte

Georgiana
IORGULESCU –
Director Executiv
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