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PROTOCOL DE COLABORARE 
 
 

 
PĂRŢILE: 

 
1. CONSILIUL JUDEŢEAN OLT, cu sediul în municipiul Slatina, B-dul A.I. Cuza, nr.14, 

județul Olt, CUI 4394706, reprezentat legal prin Marius OPRESCU – Preşedinte,  
 
şi  

 
2. ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A SURZILOR DIN ROMÂNIA – FILIALA SURZILOR SLATINA, 

cu sediul în municipiul Slatina, str. Cornişei, nr. 28, cod 230127, CIF 22536272, reprezentată de 
doamna Doina SAVIN în calitate de Director Executiv şi interpret autorizat în limbaj mimico - 
gestual. 

 
Prezentul protocol se realizează în vederea colaborării dintre autorităţile publice şi 

persoanele cu handicap, in conformitate cu prevederile  art. 61 lit. (f) şi art. 69 alin. (1) din Legea 
nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare.  

 
Art. 1.OBIECTUL PROTOCOLULUI 

 
Obiectul protocolului încheiat între Consiliul Judeţean Olt  şi  Asociaţia Naţională a Surzilor  

din România - Filiala Surzilor Slatina îl constituie :  
1. Asigurarea unui interpret autorizat  în limbaj mimico – gestual autorizat sau în limbajul specific 
al persoanei cu surdocecitate, în cazul solicitării scrise de către Consiliul Judeţean Olt, pentru a 
facilita comunicarea între persoanele cu handicap auditiv şi reprezentanții Consiliului Judeţean 
Olt. 
 

Art. 2.OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
  

Consiliul Judeţean Olt se obligă la:  
1. Solicitarea unui interpret în limbajul mimico – gestual sau în limbajul specific al persoanei 

cu surdocecitate;  
2. Asigurarea condiţiilor corespunzătoare desfăşurării activităţii de interpretariat atunci când 

este solicitat interpretul. 



3. Prelucrarea  datelor  cu caracter personal cu respectarea Politicii de confidențialitate și 
securitate a prelucrării datelor cu caracter personal aplicabilă la nivelul  Consiliului 
Județean Olt. 

 
Asociaţia Naţională a Surzilor din România - Filiala Surzilor  Slatina  se obligă : 

1.   Să asigure un interpret autorizat în limbaj mimico – gestual sau în limbajul specific al 
persoanei cu surdocecitate, la solicitarea Consiliului Judeţean Olt, în scopul de a identifica soluţii 
la cerinţele persoanei cu handicap, cu respectarea legilor în vigoare. 

2.   Interpretul autorizat desemnat de filială se obligă să păstreze confidenţialitatea informaţiilor 
care constituie subiectul activităţii de interpretariat în limbajul mimico – gestual sau în limbajul 
specific al persoanei cu surdocecitate şi să sprijine Consiliul Judeţean Olt pentru finalizarea în 
bune condiţii a doleanțelor  persoanelor surde care apelează la serviciile acesteia. 

  
Art.3. DURATA  
 
Prezentul protocol se încheie pentru o perioadă de 2 ani şi va intra în vigoare la data semnării   

şi înregistrării lui de către ambele părţi. 
Acesta va putea fi prelungit prin acordul părţilor. 
 
Art.4. DISPOZIŢII FINALE 

 
În vederea asigurării accesului persoanelor cu handicap la mediul fizic, informaţional şi 

comunicaţional la nivelul Consiliului Judeţean Olt, acesta va solicita atunci când apar astfel de 
situații, în scris sau telefonic Asociaţiei Naţionale a Surzilor din România -  Filiala Surzilor Slatina 
un interpret autorizat în limbajul mimico – gestual sau în limbajul specific al persoanei cu 
surdocecitate. 

Prezentul protocol s-a încheiat la sediul Consiliului Judeţean Olt la data de 18.02.2022                  
în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.  
  Limba care guvernează prezentul protocol este limba română. 
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