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Consiliul Local al comuni Ciumani                                                      Anexa nr.1  la HCL  nr. ___ din 2018 

 

MODEL  

Acord de parteneriat 

 
Număr înregistrare : ____ din   iulie 2018. 

 

În temeiul prevederilor: 

 

- Programului de finanţare iniţiat de AFIR prin Grupul de Acțiune Locală G10 prin 

lansarea sesiunii nr.III/2018 – Submăsura 7.2B – Infrastructură pentru servicii publice și 

sociale 

- Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

- Hotărârea Consiliului Local Ciumani  nr.____/2018 privind aprobarea unui  acord de 

parteneriat cu Asociația ”Caritas –Asistență Socială”, Filiala Organizației Caritas Alba Iulia 

pentru derularea proiectului intitulat: ”Dotarea Centrului Social “Napfény” pentru îmbunătățirea 

calității serviciilor sociale în comuna Ciumani, județul Harghita”, 

- Hotărârea Consiliului Local Ciumani nr. 8/2018  privind aprobarea bugetului de venituri și 

cheltuieli al anului 2018 al comunei Ciumani, 

- Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 

- Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

- Ordonanța Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

Art. 1. Părțile 

1.1    COMUNA  CIUMANI cu SEDIUL in localitatea CIUMANI nr. 208, jud. HARGHITA, 

identificat cod fiscal 4367922, prin reprezentantul legal  Márton László-Szilárd  - în calitate de primar 

şi 

1.2.  Asociaţia ”Caritas –Asistență Socială”,Filiala Organizației Caritas Alba Iulia  , cu sediul în 

localitatea Tîrgu-Mureș, Piața Trandafirilor nr.61, jud. Mureș, cod fiscal: 1213139,  reprezentată de dl. 

Ludescher László – în calitate de director 

 

au convenit urmatoarele: 

 

Art. 2. Scopul Acordului de Parteneriat 

Prin semnarea prezentului Acord de Parteneriat, părțile își exprimă acordul de colaborare în 

vederea implementării proiectului intitulat  ”Dotarea Centrului Social ”Napfény”  pentru îmbunătățirea 

calității serviciilor sociale în comuna Ciumani, județul Harghita” din cadrul  Programului de finanţare 

iniţiat de AFIR prin Grupul de Acțiune Locală G10 prin lansarea sesiunii nr.III/2018 – 

Submăsura 7.2B – Infrastructură pentru servicii publice și sociale. 

 

Art. 3. Obiectul acordului 

Obiectul acestui parteneriat il reprezinta stabilirea modului de implementare și derulare a 

activității privind proiectului intitulat  ”Dotarea Centrului Social ”Napfény”  pentru îmbunătățirea calității 

serviciilor sociale în comuna Ciumani, județul Harghita” din cadrul - Programului de finanţare iniţiat de 

AFIR prin  Grupul de Acțiune Locală G10 prin lansarea sesiunii nr.III/2018 – Submăsura 7.2B – 

Infrastructură pentru servicii publice și sociale. 
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Art. 4.  Principiile de buna practică ale parteneriatului 

4.1 Partenerii trebuie să contribuie la derularea şi realizarea  obiectivului ”Dotarea Centrului 

Social “Napfény” pentru îmbunătățirea calității serviciilor sociale în comuna Ciumani, județul Harghita şi să 

îşi asume rolul lor în cadrul proiectului, asa cum este definit in cadrul acestui Acord de Parteneriat. 

4.2 Părţile trebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze asupra tuturor aspectelor privind 

activitatea ce face obiectul Acordului de parteneriat.. 

4.3 Partenerii trebuie să desfășoare activitățile cu respectarea standardelor profesionale și de etică, 

respectiv cu maximum de profesionalism, eficienţă şi vigilenţă, în conformitate cu cele mai bune practici 

în domeniul vizat. 

 

Art. 5.  Durata acordului 

5.1 Acordul de Parteneriat intră în vigoare în momentul semnării lui. 

5.2. Părţile se obligă să deruleze prezentul Acord de Parteneriat pe perioada implementării proiectului 

inclusiv monitorizarea. 

 

Art. 6. Drepturi si obligatii ale partenerilor 

 

6.1 Drepturi și obligații ale Comunei Ciumani 

a) Să colaboreze cu Asociaţia ”Caritas –Asistență Socială”, Filiala Organizației Caritas Alba Iulia și să 

sprijine derularea în bune condiții a proiectului ”Dotarea Centrului Social ”Napfeny”  pentru îmbunătățirea 

calității serviciilor sociale în comuna Ciumani, județul Harghita” pe toata durata derulării Acordului de 

parteneriat. 

b) Să pună la dispoziția partenerului Asociaţia ”Caritas –Asistență Socială”, Filiala Organizației Caritas 

Alba Iulia  încăperile necesare desfășurării activităților din Centrul Social ”Napfény”  împreună cu 

dotările necesare pentru desfășurarea serviciilor sociale, precum să asigure cheltuielile acestor servicii. 

c) Să comunice pentru Asociaţie  orice eveniment intervenit în derularea activitătâții desfășurate 

conform prezentului Acord de parteneriat. 

d) Să verifice activitatea desfășurată în Centrul Social Napfeny de către Asociaţiei ”Caritas –Asistență 

Socială”, Filiala Organizației Caritas Alba Iulia printr-o persoană desemnată pentru acest scop de către 

Primarul comunei Ciumani pe toată perioada implementării proiectului  ”Dotarea Centrului Social 

”Napfény”  pentru îmbunătățirea calității serviciilor sociale în comuna Ciumani, județul Harghita”,  

 

6.2. Drepturile și obligațiile Asociaţiei ”Caritas –Asistență Socială”, Filiala Organizației Caritas Alba 

Iulia   
a) Să acorde serviciile sociale:  

    1.dezvoltarea competențelor de mișcare prin metoda kinaeshetics pentru persoane vârstnice,  

    2.educație extracuriculară: educație pentru tineri și educație pentru prevenirea și combaterea 

consumului de droguri, tutun, alcool, 

    3. Informare și consiliere: privesc drepturile sociale, prevenirea şi combaterea unor comportamente 
care pot conduce la creşterea riscului de excluziune socială, precum şi măsurile de sprijin în vederea 
facilitării integrării/reintegrării sociale şi inserţiei/reinserţiei familiale a categoriilor de persoane 
defavorizate, servicii acordate individual sau în grup (de ex. organizarea de grupuri de suport pentru 
persoane vârstnice). 
      4.promovarea unui stil de viață sănătos și activ pentru persoane vârstnice, se urmărește sprijinirea în 

primul rând al indiviziilor care prezintă limitări cauzate de vârstă, sau circumstanţe sociale să-şi găsească ocupaţii 

semnificative şi folositoare, dezvoltarea de competențe și deprinderi sociale ce servesc incluziunea socială. Se 
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urmărește dezvoltarea și utilizarea strategiilor adaptative, educaţionale, compensatorii etc. menite să faciliteze 

independenţa în activităţile zilnice. 

....4 Suport şi asistenţă pentru familii, educare parentală - Serviciul se va oferii cu frecvenţă cerută de 
beneficiari. Prin acest serviciu cu ajutorul unui specialist se va contribui la susţinerea şi dezvoltarea resurselor 
personale, la învăţarea unor tehnici de evitare și rezolvare a conflictelor, la educarea parentală. În cadrul 
grupului se vor prezenta metode de recuperare şi reabilitare şi educaţie informală extracurriculară pentru 
persoane cu dizabilităţi 

....5 Dezvoltare și educație timpurie: servicii de recuperare și reabilitare; servicii de asistență socială și 

consiliere; servicii comunitare.  

b) Să colaboreze cu Comuna Ciumani și să sprijine derularea in bune condiții a activității pe toata durata 

derulării Acordului de parteneriat; 

c) Sa facă dovada că serviciile sociale acordate dețin licențe de funcționare  valabile. 

d) Să comunice partenerului Comuna Ciumani orice eveniment intervenit in derularea activitatii 

desfasurate conform Acordului de parteneriat. 

e) Să asigură urmărirea serviciilor sociale acordate de asociaţie de reprezentantul primarului numit 

conform lit. e pct 6.1. din prezentul acord. 

g) Să facă demersuri pentru obținerea fondurilor complementare pentru acordarea serviciilor enumerate 

la litera a). 

 

Art. 7. Notificări 

7.1. Orice comunicare între Parteneri în legatură cu prezentul Acord se va face în scris. 

7.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât la transmitere, cât și la primire. 

 

Art 8. Legea aplicabilă 

Prezentului Acord i se va aplica și va fi interpretat în conformitate cu legislația românească. 

 

Art. 9. Litigii 

a)   Nerespectarea sau nerealizarea a obligaţiilor atrage după sine anularea acordului. 

b) Orice dispută care poate lua naștere din sau în legatura cu prezentul acord va fi soluționată pe calea 

negocierilor între parti, iar în situația în care acestea nu ajung la niciun acord privind soluționarea acestei 

dispute, aceasta va fi solutionata de instantele competente. 

 

Art.10. Prevederi finale 

  Părțile garanteaza ca reprezentanții numiți ale caror semnaturi apar mai jos au fost investiti cu 

toate puterile legale de a semna si executa prezentul Acord de Parteneriat. 

Prezentul Acord a fost întocmit și semnat în comuna Ciumani astăzi, _____________în 3 (trei) 

exemplare originale, în limba română, cate unul pentru fiecare parte si unul pentru AFIR, toate având 

aceeași valoare legală. 

 

               Comuna Ciumani                                                   Asociația ”Caritas –Asistență Socială” 

                                                                                                Filiala Organizației Caritas Alba Iulia 

 

   Márton László-Szilárd, primar                    Ludescher László, director    

 

    Avizat pentru legalitate 

     Secretar: Balogh Zita 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                    CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

        Köllő Gábor                                                             Secretar: Balogh Zita 


