
 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 
HOTĂRÂRE 

 
pentru aprobarea Protocolului – cadru al colaborării  

Consiliului Județean Buzău cu unele unități 
 administrativ – teritoriale pentru înființarea de  

Centre Comunitare Integrate 
 
 

 Consiliul Județean Buzău; 

 Având în vedere: 
 

- referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a proiectului 
de hotărâre, înregistrat sub nr. 19889/08.12.2022; 

- raportul Direcției Juridice și Administrației Publice Locale înregistrat sub 
nr. 19890/08.12.2022; 

- avizul de legalitate al Secretarului General al Județului Buzău dat pe 

proiectul de hotărâre; 
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului judeţean Buzău   anexate 

la hotărâre; 
- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 18/2017 privind 

asistența medicală comunitară cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 324/2019 pentru aprobarea normelor 

metodologice privind organizarea, funcționarea și finanțarea activității de 
asistență medicală comunitară; 

- PNRR – Ghidul de finanțare/Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională, 
Componenta: 12 – Sănătate, Investiția 1 – Dezvoltarea infrastructurii 

medicale prespitalicești, Investiția specifică 11.4 – Centre Comunitare 
Integrate, 

 
În temeiul art. 170 alin. (1), art. 173 alin. (1) lit. „e” , alin. (7) lit. „a” și 

art. 182 alin. (1) din Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1.(1) Se aprobă Protocolul – cadru de colaborare a Consiliului 
Județean Buzău cu unitățile administrativ-teritoriale – comunele Brădeanu, 

Buda, Cilibia, Lopătari, Luciu, Măgura, Mihăilești, Râmnicelu, Valea Salciei și 
Viperești în scopul înființării de Centre Comunitare Integrate prin Programul 

Național de Redresare și Reziliență. 



      (2) Protocolul – cadru este prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 2. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Buzău să 

semneze protocoalele de colaborare cu unitățile administrativ – teritoriale 
menționate la art. 1. 

 
Art. 3. Secretarul General al Județului Buzău va asigura comunicarea 

hotărârii Instituției Prefectului – Județul Buzău, unităților administrativ – 

teritoriale prevăzute la art. 1  precum și publicarea pe site-ul Consiliului 
Județean Buzău. 

 
 

 
 

PREȘEDINTE, 
 

PETRE – EMANOIL NEAGU 
 
 
 
 

             CONTRASEMNEAZĂ, 
            SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI BUZĂU, 

 

         MIHAI – LAURENȚIU GAVRILĂ 
 
 

 
 
 
 
 
 

NR. 293 

BUZĂU, 15 DECEMBRIE 2022 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 33 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”,  
- abţineri. 

 

 
 
 



 
                                              Anexă la HCJ Buzău nr. 293/15.12.2022 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU                 UAT ____________ 

      NR._____/________                              NR. _____/________ 

 

 

PROTOCOL DE COLABORARE  

încheiat ____________ 

 

Având în vedere: 

 
- PNRR – Ghidul de finanțare/Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională, 

Componenta 12 – Sănătate, Investiția 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale 
prespitalicești, Investiția specifică: 11.4 – Centre Comunitare Integrate ; 

- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 18/2017 privind 

asistența medicală comunitară cu modificări și completări ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 324/2019 pentru aprobarea normelor metodologice 

privind organizarea, funcționarea și finanțarea activității de asistență 
medicală comunitară   

 
       Părţile :  

 
I. Consiliul Județean Buzău cu sediul în municipiul Buzău, Bd. N. Bălcescu nr. 

48, CIF  3662495 reprezentat prin Președinte – Petre Emanoil Neagu 

 

și 
 

II. Unitatea Administrativ Teritorială ________________ cu sediul 
_________________________________ CIF _______________ reprezentat prin 

Primar ____________________ 

 

Au convenit perfectarea următorului Protocol de colaborare: 

 
Obiectul protocolului 

 
Art.1.  Părțile vor colabora pentru înființarea și organizarea Centrului Comunitar 

Integrat ce urmează a fi înființat în comuna _____________ în cazul eligibilității 
proiectului în cadrul PNRR. 

 
 



Durata protocolului 
 

Art.2. Prezentul protocol intră în vigoare la data semnării după aprobarea de către 
fiecare autoritate deliberativă și va rămâne valabil pe durata de funcționare a 

Centrului Comunitar Integrat prin raportare la responsabilitățile asumate. 
 

Obligațiile părților 
 

Art.3.  Comuna ____________: 

 
- identifică problemele medico – sociale ale membrilor comunității în scopul 

susținerii argumentate a solicitării de avizare a posturile de asistent medical 
comunitar, moașă și mediator sanitar, în vederea asigurării accesului la 

servicii de asistență medicală comunitară a populației, în special a celei 
aparținând grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical, social sau 

economic; 
- solicită avizul prealabil și obligatoriu al Direcției de Sănătate Publică pentru 

înființarea posturilor de asistent medical comunitar, moașă, mediator 
finanțate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătății, precum și 

pentru posturile finanțate de la bugetul local, cu respectarea prevederilor 
Hotărârii Guvernului nr. 459/2010, cu modificările ulterioare; 

- asigură înființarea unui Centru Comunitar Integrat, care să furnizeze servicii 
de asistență medicală comunitară în beneficiul populației în conformitate cu 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 18/2017 aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr. 180/2017 privind asistența medicală comunitară, 
în limita resurselor umane și financiare ale instituției publice locale.  În baza 

unor acorduri încheiate, furnizează servicii și pentru cetățenii unităților 
administrativ - teritoriale limitrofe care solicită; 

- pentru înființarea Centrului Comunitar Integrat pune la dispoziție un spațiu 
de desfășurare a activităților specifice, dotări minime (calculator, laptop sau 

tabletă cu conexiune la internet, trusă medicală etc.) și transport pentru 
echipa comunitară, în vederea asigurării activității de teren; 

- se asigură că personalul din subordine cu atribuții în domeniul asistenței 
medicale comunitare raportează activitatea specifică domeniului către 

Direcția de Sănătate Publică Județeană și către alte instituții de nivelul 
județean și central cu atribuții în domeniul incluziunii sociale a populației 

defavorizate; 
- susține și facilitează crearea de parteneriate inter-instituționale cu scopul 

integrării la nivel comunitar a serviciilor de sănătate, sociale și educaționale, 

responsabilizarea în implementarea strategiilor locale, județene și naționale 
în domeniu și încheierea de protocoale privind serviciile de asistență medicală 

comunitare, ca parte a serviciilor comunitare integrate. 
 

Art. 4. CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU: 

 

- va acorda prioritate în stabilirea sumei repartizată comunei _____________ 
din impozitul pe venit și sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 



echilibrarea bugetelor sociale, în scopul susținerii programelor de dezvoltare 
locală, de proiectul de înființare și organizare a Centrului Comunitar Integrat; 

- susține și facilitează crearea de parteneriate inter-instituționale cu scopul 
integrării la nivel județean a serviciilor de sănătate, sociale și educaționale, 

responsabilizarea în implementarea strategiilor județene ți naționale în 
domeniu și încheierea de protocoale privind serviciile de asistență medicală 

comunitară, ca parte a serviciilor comunitare integrate. 
 

 

Art.5. Încetarea prezentului protocol: 

 

(1) La împlinirea termenului pentru care a fost încheiat; 
 

(2) Prin denunțarea unilaterală de către părți, cu o notificare prealabilă adresate 
celeilalte, în cazul în care aceasta nu își îndeplinește la timp și în bune condiții 

oricare dintre obligațiile ce-i revin; 
 

(3) Prin acordul scris al părților; 
 

(4) În orice alte cazuri prevăzute de lege. 
 

Art.6. Protecția datelor PERSOANELOR: 

 

 (1)  Părțile sunt conștiente de faptul că normele europene din Regulamentul 

679/2016 se aplică oricărui operator de date sau împuternicit situat în Uniunea 
Europeană și oricărei persoane care prelucrează date cu caracter personal al 

persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană sau care le furnizează servicii. 
 

Prin urmare, Părțile confirmă respectarea deplină a următoarelor prevederi, 
inclusiv, dar fără a se limita la: 

 
- capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind ștergerea, 

corectarea sau transferul informațiilor personale; 
- informarea în caz de breșă de date a tuturor destinatarilor relevanți, într-un 

interval maxim de 72 ore și, în cazul Prestatorului nu mai târziu de 24 de ore 
de la momentul în care o astfel de încălcare a securității datelor a ajuns în 

atenția acestuia; 
- îndeplinirea tuturor îndatoririlor obligatorii privind documentarea conformării 

cu Regulamentul 679/2016. 

 
 

 
(2) Părțile pot utiliza datele personale ale semnatarilor în limita protocolului pe 

care îl au încheiat, acesta fiind baza legală a prelucrării. Orice prelucrare 
suplimentară sau în alt scop face obiectul unui acord separat de prelucrare a 

datelor, încheiat între Părți. De asemenea, perioada de stocare a datelor personale 



prelucrate prin protocol este limitată la perioada corespondentă realizării obiectului 
principal al acestuia. 

 
(3) Datele cu caracter personal schimbate între Părți nu pot deveni accesibile sau 

comunicate unor terți părți neautorizate sau puse la dispoziție spre utilizare într-
un alt mod. Prin urmare, Părțile vor lua toate măsurile tehnice și în special 

organizatorice necesare, în ceea ce privește obligațiile asumate prin această 
clauză: 

 

- vor împiedica persoanele neautorizate să obțină acces la sistemele de 
prelucrarea datelor cu care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter 

personal; 
- vor preveni utilizarea fără autorizație a sistemelor de prelucrare a datelor; 

- -se vor asigura că persoanele care au dreptul să utilizeze un sistem de 
prelucrare a datelor au acces numai la datele la care au Drept de acces și că 

datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate 
fără autorizație în cursul prelucrării sau utilizării și după stocare; 

 
 

- se vor asigura că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, 
modificate sau eliminate fără autorizație în timpul transmiterii electronice 

sau transportului și că este posibil să verifice și să stabilească către care 
organisme se dorește să se efectueze transferul datelor cu caracter personal 

prin  mijloace de transmitere a datelor; 

- se vor asigura că pot verifica și stabili dacă și de către cine au fost introduse, 
modificate sau eliminate datele cu caracter personal în/din sistemul de 

prelucrarea a datelor. 
- se vor asigura că, în cazul unei acțiuni de prelucrare a datelor cu caracter 

personal, datele sunt prelucrate strict în conformitate cu prezentul contract 
între Părți; 

- se vor asigura că datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere 
sau pierdere accidentală; 

- se vor asigura că datele colectate în scopuri diferite pot fi prelucrate separat. 
 

Art.7. Limba care guvernează protocolul 
Limba care guvernează prezentul protocolul este limba română. 

 
 

Art.8. Comunicări 

 
(1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului protocol, 

trebuie să fie transmisă în scris; 
 

(2)Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în 
momentul primirii; 

 



(3) Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-
mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării. 

 
Art.9. Legea aplicabilă contractului 

 
Protocolul va fi interpretat conform legilor din România. 

 
Părțile au înțeles să încheie azi ______________ prezentul protocol în două 

exemplare câte unul pentru fiecare parte. 

 

 

     

      CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU,                  UAT COMUNA_____________ 

         PREȘEDINTE,                                                    PRIMAR, 

 PETRE - EMANOIL NEAGU                               _________________                    

 

 

 

 
 



 

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 

            PREȘEDINTE 
 
 Nr. 19889/08.12.2022 
 
 
 

REFERAT 
 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Protocolului – cadru 
al colaborării Consiliului Județean Buzău cu unele unități 

administrativ – teritoriale pentru înființarea de  
Centre Comunitare Integrate 

 
 
 Investiția 11.4 – Centre Comunitare Integrate în cadrul PNRR constă în 
construirea/reabilitarea/modernizarea a 200 centre comunitare integrate și dotate, 

inclusiv cu personal adecvat. Scopul principal al centrelor comunitare integrate este 
de a crește accesul la servicii medicale de calitate pentru populație și în special, 

pentru grupurile vulnerabile. 
 La nivelul județului Buzău au fost preselectate 11 unități administrativ – 

teritoriale manifestându-și opțiunea definitivă de a promova cereri de finanțare 10 
unități administrativ – teritoriale, respectiv cele menționate în proiectul de 

hotărâre. 

 Protocolul de colaborare cu Consiliul Județean Buzău este un document-
suport condiție prevăzut în Ghidul de finanțare în considerarea rolului Consiliului 

Județean de coordonare a activității consiliilor locale pentru realizarea serviciilor 
publice de interes județean. 

 Principala responsabilitate asumată de Consiliul Județean Buzău prin acest 
protocol este de considerare prioritar a unui astfel de proiect în repartizarea către 

unitățile administrativ – teritoriale a sumelor defalcate din impozitul pe venit și 
taxa pe valoare adăugată pentru programe și proiecte. 

 Precizez că de serviciile Centrului Comunitar Integrat vor beneficia nu numai 
cetățenii din localitatea sediu dar și din unități limitrofe pe baza acordurilor dintre 

unitățile administrativ – teritoriale. 
 Propun adoptare proiectului de hotărâre în forma prevăzută de inițiator. 

 
 

PREȘEDINTE, 
 

PETRE – EMANOIL NEAGU 
 
 



 
              CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 
Direcția juridică și administrație publică locală 

            Nr. 19890/08.12.2022 
 

 

RAPORT 
 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Protocolului – cadru 
al colaborării Consiliului Județean Buzău cu unele unități 

administrativ – teritoriale pentru înființarea de  
Centre Comunitare Integrate 

 
 

 Asistența medicală comunitară se realizează pe baza nevoilor medico-sociale 

identificate pentru grupurile vulnerabile din comunități fiind în concordanță cu 
politicile și strategiile naționale și locale. 

 Centrele Comunitare Integrate, organizate în subordinea autorităților 
executive și deliberative ale administrației publice locale, cu sau fără personalitate 

juridică, finanțate din bugetele locale, furnizează servicii integrate adaptate 
nevoilor medicale, sociale și educaționale din unitățile administrativ – teritoriale 

deservite. Personalul acestor centre este: asistenți medicali comunitari, mediatori 
sanitari, moașe și după caz medici. 

 Finanțarea cheltuielilor de personal pentru personalul menționat precum și a 
standardelor minime de dotare se asigură din transferuri de la bugetul de stat, prin 

bugetul Ministerului Sănătății. 
 Autoritățile locale sunt responsabile de asigurarea spațiului precum și a 

bunurilor și serviciilor necesare întreținerii și funcționării spațiului precum și a 
bunurilor și serviciilor necesare întreținerii și funcționării activității de asistență 

medicală și comunitară. 

 Oportunitatea oferită de PNRR pe acest segment trebuie valorificată la 
maxim în condițiile în care centrele comunitare integrate pot satisface nevoile de 

asistență medicală și socială a cetățenilor. 
 

 
DIRECTOR EXECUTIV, 

 
MIRELA OPREA 

 
 

 
 

 
 

 

 


