UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

Comisia Permanentă

Decizia nr. 7
23 august 2019

Comisia Permanentă a Uniunii Naţionale a Barourilor din România
(UNBR), în ședința din 23.08.2019,
În conformitate cu prevederile art. 67 alin. (1) lit. a) și alin. (3) din Legea nr.
51/1995, pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
Având în vedere propunerea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM)
referitor la încheierea unui Acord de colaborare între CSM și UNBR privind livrarea și
distribuirea „pachetului informativ” în cadrul Proiectului TAEJ – Transparență,
accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul
sistemului judiciar, beneficiar Consiliul Superior al Magistraturii și dezbaterile din
ședința Comisiei Permanente,

DECIDE:
Art. 1. – Se aprobă Acordul de colaborare între CSM și UNBR privind livrarea
și distribuirea „pachetului informativ” în cadrul Proiectului TAEJ – Transparență,
accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul
sistemului judiciar, beneficiar Consiliul Superior al Magistraturii, prevăzut în anexa la
prezenta Decizie.
(2) După semnarea Acordului de colaborare, Președintele UNBR va desemna o
persoană de contact pentru relația cu CSM și o comisie de recepţie cantitativă şi
calitativă, în conformitate cu prevedrile acordului.
Art. 2. – Prezenta Decizie se comunică membrilor Comisiei Permanente,
Consiliului Superior al Magistraturii şi se publică pe pagina de web a UNBR
(www.unbr.ro ).

COMISIA

PERMANENTĂ

Nr. 1450/7610/2017/19.07.2019

Nr. înregistrare UNBR

ACORD DE COLABORARE
Între:
Uniunea Naţională a Barourilor din România …………..…….. persoană juridică de
drept public, cu sediul în …………………… nr….., telefon ……………., fax ……………., CUI
……………, reprezentată de …………………….. (nume/ funcţie), pe de-o parte
şi
CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII, persoană juridică de drept public, cu
sediul în Calea Plevnei nr. 141B, telefon/fax 021.311.69.53, cod fiscal 16973795,
reprezentată de judecător Lia SAVONEA, în calitate de preşedinte, pe de altă parte
a intervenit prezentul acord de colaborare:
Preambul
Acordul de colaborare se încheie în contextul implementării proiectului „TAEJ –
Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării
publice la nivelul sistemului judiciar”, cod SIPOCA 454/ cod MySMIS 2014+ 118765 ca
urmare a semnării, la data de 05.09.2019, a contractului de finanțare între Consiliul
Superior al Magistraturii, în calitate de lider de parteneriat și Autoritatea de
Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.
Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional
Capacitate Administrativă 2014-2020, Componenta 1 IP9/2017 – Calitate, transparență,
etică și integritate la nivelul sistemului judiciar, Axa prioritară 2 – Administrație publică
și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul specific 2.3 – Asigurarea unei
transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului judiciar, în vederea îmbunătățirii
accesului și a calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia. Proiectul este
implementat în parteneriat cu Institutul Naţional al Magistraturii, Şcoala Naţională de
Grefieri, Parchetul de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Ministerul Justiţiei şi
Inspecţia Judiciară.
Proiectul va contribui la atingerea rezultatului aferent Obiectivului Specific 2.3
al Programului Operațional Capacitate Administrativă, respectiv R3 : Grad crescut de
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transparență și integritate la nivelul sistemului judiciar, conform celor mai bune
practici în materie, prin atingerea următoarelor rezultate de proiect:
1. Comunicarea publică îmbunătățită și abordată unitar la nivelul sistemului
judiciar;
2. Grad ridicat de acces la justiție prin facilitarea accesului la informații privind
sistemul judiciar și serviciile furnizate cetățenilor;
3. Nivel ridicat de informare, conștientizare a drepturilor și a gradului de educație
juridică a publicului.
Obiectivul general urmărit prin proiect este îmbunătățirea și abordarea unitară
a comunicării publice la nivelul sistemului judiciar în vederea consolidării imaginii
acestuia, asigurarea unei transparențe sporite în interiorul și exteriorul sistemului,
precum și îmbunătățirea accesului la justiție prin creșterea gradului de informare,
conștientizarea drepturilor cetățenilor și dezvoltarea culturii juridice.
În considerarea celor de mai sus, în vederea implementării în bune condiții a
activităților proiectului, precum și în vederea realizării obiectivelor proiectului, printre
alte activități, în cadrul rezultatului 3 Nivel ridicat de informare, conștientizare a
drepturilor și a gradului de educație juridică a publicului, este prevăzută activitatea 11
- actualizarea şi distribuirea pachetului informativ privind drepturile grupurilor
vulnerabile, un util instrument de informare, format din 11 secţiuni, după cum
urmează: Broşura 1 - Asistenţă juridică. Ce pot face?, Broşura 2 - Vulnerabil. Ce pot
face?, Broşura 3 - Discriminare. Ce pot face?, Broşura 4 - Dizabilitate. Ce pot face?,
Broşura 5 - Violenţa domestică. Ce pot face?, Broşura 6 - Sănătate. Ce pot face?, Broşura
7 - Asistenţa socială. Ce pot face?, Broşura 8 - Drepturi copii. Ce pot face?, Broşura 9 Muncă. Ce pot face?, Broşura 10 - Act identitate. Ce pot face?, Broşura 11 - Acte
familie. Ce pot face?
Conform cererii de finanţare, Consiliul Superior al Magistraturii are obligaţia
distribuirii pachetului informativ privind drepturile grupurilor vulnerabile (80.000
exemplare, respectiv 880.000 secţiuni distincte), la nivel naţional, către autorităţile
publice centrale şi locale, precum şi către instanţe, parchete, barouri şi organizaţii
non-guvernamentale active în domeniul protecţiei sociale.
Art. 1 Obiectul acordului de colaborare
Prezentul acord de colaborare stabileşte un parteneriat între Consiliul Superior
al Magistraturii şi Uniunea Naţională a Barourilor din România, în vederea implementării
activităţii 11 din cadrul proiectului „TAEJ – Transparență, accesibilitate și educație
juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar”, cod
SIPOCA 454 / cod MySMIS 2014 + 118765, respectiv în scopul distribuirii pachetului
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informativ privind drepturile grupurilor vulnerabile. Prezentul acord de colaborare
stabileşte drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi responsabilităţile care le revin.
Art. 2 Perioada de derulare a acordului de colaborare
Prezentul acord de colaborare va intra în vigoare la data semnării lui de ambele
părţi și rămâne în vigoare până la data îndeplinirii tuturor obligațiilor ce fac obiectul
prezentului acord.
Art. 3 Modificarea acordului de colaborare
Părţile au dreptul, pe durata derulării acordului de colaborare, de a conveni
modificarea clauzelor acestuia prin act adiţional, în cazul apariţiei unor circumstanţe
care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia.
Art. 4 Obligaţiile Consiliului Superior al Magistraturii
(1)
Consiliul Superior al Magistraturii va asigura, prin intermediul
prestatorului de servicii contractat în acest sens, livrarea unui număr de 550 exemplare
ale pachetului informativ privind grupurile vulnerabile către Uniunea Naţională a
Barourilor din România. În acest sens, Consiliul Superior al Magistraturii va aduce la
cunoştinţa Uniunea Naţională a Barourilor din România data la care se va efectua
livrarea, precum şi datele de contact ale prestatorului de servicii.
(2)
Livrarea exemplarelor aferente din pachetul informativ privind grupurile
vulnerabile se va face în baza unui proces verbal de predare-primire, în conformitate
cu modelul furnizat în anexa 1 la prezentul acord de colaborare, încheiat între
prestatorul de servicii contractat în acest sens şi Uniunea Naţională a Barourilor din
România.
(3)
Consiliul Superior al Magistraturii va informa Uniunea Naţională a
Barourilor din România, în timp util, asupra condiţionalităţilor impuse prin mecanismul
de finanţare. Distribuirea materialelor informative se va realiza în baza unei liste de
semnături, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al
Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și
privind libera circulație a acestor date, iar prelucrarea datelor cu caracter personal se
va realiza doar în scopul prezentului acord de colaborare.
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Art.5 Obligaţiile Uniunii Naţionale a Barourilor din România
(1)
Uniunea Naţională a Barourilor din România va desemna o persoană de
contact şi va transmite către Consiliul Superior al Magistraturii, prin corespondenţă
electronică, numele şi datele de contact (telefon, email, etc) ale acesteia.
(2)
Uniunea Naţională a Barourilor din România va constitui o comisie de
recepţie cantitativă şi calitativă pentru un număr de 550 exemplare din pachetul
informativ privind grupurile vulnerabile. Recepția se va face la sediul Uniunii Naţionale
a Barourilor din România, în prezența comisiei de recepţie constituită la nivelul Uniunii
Naţionale a Barourilor din România şi a reprezentanţilor prestatorului de servicii, în
baza unui proces verbal de predare-primire. Documentele vor fi completate, datate,
semnate și ștampilate de reprezentanţii prestatorului și ai Uniunii Naţionale a
Barourilor din România, conform prevederilor legale incidente. Membrii comisiei de
recepţie constituită la nivelul Uniunii Naţionale a Barourilor din România au dreptul şi
obligaţia de a inspecta produsele pentru a se verifica numărul total de exemplare,
precum şi conformitatea acestora din punct de vedere calitativ (integritatea fizică a
materialelor informative- nu se vor accepta exemplare care au, spre exemplu, tipar
înecat, pete de cerneală, culori necorespunzătoare, margini neregulate sau asimetrice,
disfuncționalități și alte nereguli). Verificarea se va face prin sondaj.
(3)
Procesele verbale de predare-primire vor fi redactate în trei exemplare
originale, câte unul pentru fiecare parte – Consiliul Superior al Magistraturii, Uniunea
Naţională a Barourilor din România şi prestatorul de servicii. Două exemplare originale
ale procesului verbal de predare-primire vor fi preluate de către prestatorul de servicii,
acesta urmând a le înainta către Consiliul Superior al Magistraturii.
(4)
Uniunea Naţională a Barourilor din România va asigura distribuirea
exemplarelor pachetului informativ către beneficiarii finali- persoane din cadrul
grupurilor vulnerabile. Fiecare persoană din grupul ţintă va primi câte un pachet
complet, constând în 11 broşuri, pentru care va semna de primire pe o listă de
semnături. Listele de semnături vor fi completate în conformitate cu modelul prevăzut
în anexa 2 la prezentul acord, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare
referitoare la protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal si libera circulație a acestor date. Colectarea și prelucrarea datelor cu
caracter personal se va realiza doar în contextul prezentului acord de colaborare.
(5)
In situaţia în care, din motive temeinice şi obiective, Uniunea Naţională a
Barourilor din România nu poate duce la îndeplinire obligaţia de distribuire a numărului
total de exemplare ale pachetului informativ, aceasta va informa Consiliul Superior al
Magistraturii, în scris, despre riscurile identificate, în termen de maxim cinci zile
lucrătoare de la data identificării acestora.
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(6) În termen de maxim 6 luni de la data semnării procesului verbal de predareprimire a pachetului informativ, Uniunea Naţională a Barourilor din România va distribui
exemplarele recepţionate ale pachetului informativ către persoanele din grupul-ţintă
şi va centraliza listele de semnături nominale, pe care le va transmite către Consiliul
Superior al Magistraturii, în original.
Art.6 Dispoziţii finale
(1) Prin acţiunile întreprinse niciuna dintre părţi nu va aduce prejudicii de
imagine celeilalte părţi, nu va afecta buna desfăşurare a activităţilor specifice acestora
şi nici nu va manifesta ingerinţă în activităţile derulate de către părţi în afara acorduluicadru de colaborare.
(2) Prezentul acord de colaborare intră în vigoare de la data semnării acestuia
de către ultima parte.

Încheiat într-un număr de 2 (două) exemplare, ambele cu valoare de original, câte
unul pentru fiecare parte.

Consiliul Superior al Magistraturii

Judecător Lia SAVONEA
Preşedinte

Uniunea Naţională a Barourilor
din România
Nume, prenume:
Funcţie:
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