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RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare între  UAT Comuna 

Pojorâta și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale pentru asigurarea colaborării interinstituționale  în 
cadrul proiectului ,,HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963 

 
 Subsemnata Burduhos Georgeta – consilier superior în cadrul Compartimentului asistenţă şi Protecţie 
Socială în cadrul Primăriei comunei Pojorîta, având în vedere necesitatea încheierii unui protocol între Ministerul 
Muncii și Solidarității Sociale și Uat Comuna Pojorâta, protocol prin care se urmărește dezvoltarea  serviciilor 
sociale. 

    Ca și obligații ale unității administrativ teritoriale amintim: asigurarea sprijinul necesar pentru 
implementarea proiectului ,,HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, Cod Mysmis 130963, prin acordarea accesului 
controlat la informații și prin asigurarea resurselor și procesele relevante pentru activitățile proiectului , primirea în 
gestiune pachetul de echipamente transferat de MMSS la sediul UAT-ului, precum și procedurile de utilizare a 
aplicațiilor informatice,  asigurarea nominalizării a 2 persoane din structura UAT-ului, din care cel puțin unul este 
asistent social,  asistență socială care să-l primească în folosință, să-l utilizeze numai în legătură cu activitatea 
pentru care a fost pus la dispoziţie, asigurarea condițiilor necesare pentru funcționarea pachetului de echipamente 
ce va fi transferat de MMSS prin punerea la dispoziție a unui spațiu de lucru optim, cu acces la utilități generale, 
inclusiv acces la internet. Spații tehnice în care vor fi repartizate echipamentele în vederea implementării proiectului 
trebuie să fie libere de orice sarcini sau interdicții și să nu facă obiectul unor litigii aflate în curs de soluționa re la 
instanțele judecătorești, va permite accesul controlat la pachetul de echipamente ce transferat de MMSS, pentru 
activități de întreținere și mentenanță pe perioada de implementare a proiectului, precum și pentru alte activități 
legale în perioada post implementare a proiectului, colaborează permanent cu echipa de Management a 
Proiectului MMSS și răspunde cu celeritate tuturor solicitărilor acestora, va permite organelor de control si de audit 
accesul la pachetul de echipamente in vederea verificării la fata locului și pentru întocmirea rapoartelor de audi t, 
va asigura toate măsurile necesare respectării normelor privind protecția datelor cu caracter personal impuse de 
Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia 
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor 
date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE și legislația internă în vigoare.  
               Față de cele prezentate mai sus propun Consiliului Local al comunei Pojorâta spre adoptare proiectul de 
hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare între  UAT Comuna Pojorâta și Ministerul Muncii 
și Solidarității Sociale pentru asigurarea colaborării interinstituționale în cadrul proiectului ,,HUB de Servicii MMSS 
– SII MMSS”, Cod MySmis 130963. 

 
 

CONSILIER SUPERIOR, 
Georgeta BURDUHOS 

 


