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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂREA
privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat  între Direc ia General  de Asisten

Social i Protec ia Copilului  Maramure i ASSOC

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului Jude ean Maramure ,
Referatul de specialitate al directorului general al D.G.A.S.P.C. Maramure i avizele favorabile ale
comisiei juridice i de disciplin i ale comisiei pentru asisten  social i protec ia drepturilor
copilului;

În baza prevederilor art.1 alin. (2) litera d) i a art. 2 lit. c) punct 5 din Regulamentul-cadru
de organizare i func ionare a Direc iilor Generale de Asisten  Social i Protec ie a Copilului,
aprobat prin  H.G. nr. 1434/ 2004 cu modific rile i complet rile ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (5) lit. a) pct. 2  i ale art. 97 din Legea 215/2001 a
administra iei publice locale, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare;

Consiliul Jude ean Maramure , adopt  prezenta

HOT RÂRE:

Art.1. Se aprob  încheierea unui Acord de parteneriat între Direc ia General  de Asisten
Social i Protec ia Copilului Maramure i ASSOC, pentru realizarea unor  activit i prev zute in
strategia Jude ean  pentru protec ia copilului i persoanelor cu handicap 2008 – 2013, respectiv
planul opera ional 2008 – 2013, conform anexei la prezenta hot râre.

Art.2. Prezenta hot râre se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :
- Institu iei Prefectului - jude ului Maramure ;
- Compartimentului de preg tire a edin elor i rela ii cu consilierii;
- Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ia Copilului Maramure .

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate de voturi în edin a ordinar  din 26 martie
2013. Au fost prezen i 33 de consilieri jude eni din totalul 34 consilieri jude eni în func ie.

PRE EDINTE,
Zamfir Ciceu

Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a
Baia Mare, 26 martie 2013
Nr. 53
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Consiliul Jude ean Maramure                                Asocia ia Profesionala Neguvernamentala
Direc ia Generala de Asistenta Sociala                   de Asistenta Sociala - ASSOC
si Protec ia Copilului - Maramure
 Nr.____/ _____2013                                                    Nr.___/________2013

 ACORD DE PARTENERIAT

ILE
- Asocia ia Profesionala Neguvernamentala de Asistenta Sociala ASSOC, cu

sediul în Baia Mare, str. B-dul Unirii, nr. 28, jud Maramure , codul fiscal
RO7930701, legal reprezentata prin Presedinte Florian Salajeanu.

SI
- Direc ia Generala de Asistenta Sociala si Protec ia Copilului Maramure , cu

sediul în Baia Mare, str. Banatului, nr. 1, jud. Maramure , codul fiscal 15331312,
legal reprezentata prin Director General Boitoe Nicolae.

au convenit urm toarele:

Art.l Acordul de asociere
1.1 Prin semnarea prezentului Acord de Parteneriat, p ile î i exprim  acordul de asociere în

vederea colabor rii in domeniul asistentei sociale. Este în în elegerea p ilor c  prezentul
acord reprezint  o conven ie privind cooperarea p ilor în atingerea scopului comun.

Art.2 Obiectul
2.1 Obiectul acestui parteneriat îl reprezint  colaborarea intre parti in realizarea urm toarelor
activit i:

• Organizarea unor programe/cursuri de formare/cursuri de perfec ionare/formare continu
in domeniul asistentei sociale;

• Preluarea modelelor de bun  practic i replicarea acestora prin adaptarea lor la condi ii
socio-economice, culturale i legislative;

• Poasibiliatea de colaborare in urma aplicarii unei proceduri de achizitii  in vederea
contractarii/externalizarii serviciilor din subordinea DGASPC MM raportat la dispozitiile
legii nr. 292/2011 – privind asistenta sociala

• Facilitarea schimbului de experien  a personalului angajat în domeniul protec iei copilului
i a asisten ei sociale a persoanelor adulte in alte jude e din tara (str in tate);

• Promovarea dezvolt rii nivelului de cunoa tere printr-un acces larg la experien ele i
informa iile diseminate de p i;

• Furnizarea de servicii sociale de catre ASSOC in func ie de nevoile identificate la nivelul
DGASPC MM;

• Colaborare in scrierea si implementarea de proiecte cu finan are europeana si nu numai;
• Frecventarea de catre tinerii aflati cu masura de protectie speciala in cadrul Centrelor de

Recuperare si Reabilitare pentru Persoanele Adulte cu  Handicap a Centrului de Zi din
cadul ASSOC;

• Dezvoltarea ac iunilor de consultan  prin crearea rela iilor directe între speciali tii din
domeniul asisten ei sociale;

• Promovarea imaginii institu iilor publice i private din domeniu în plan na ional i
european;

Activit ile principale, propuse în vederea realiz rii obiectivelor sunt urm toarele:
• Identificarea unor metode de lucru comune;
• Identificarea nevoilor existente la nivelul DGASPC MM;
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• Colaborarea in implementarea  proiectelor cu finan are europeana i nu numai in cadrul
carora partile prezentului acord sunt parteneri;

• Elaborarea unor programe de formare a personalului din cadrul DGASPC MM, in
func ie de nevoile identificate la nivelul institu iei;

• Realizarea demersurilor prev zute de legisla ia in vigoare pentru contractarea serviciilor
sociale;

• Realizarea de activit i de recuperare, consiliere, excursii, terapie ocupa ional , activit i
de economie social , participare la activit ile i serviciile oferite de ASSOC a
beneficiarilor serviciilor din cadrul DGASPC Maramure ;

• Stabilirea de întâlniri profesionale în vederea dezvolt rii managementului
organizational, a dezvolt rii capacit ii institu ionale;

• Organizarea unor tabere de crea ie, populare i sportive cu caracter educativ-recreative
pentru beneficiarii unor masuri de protec ie sociala;

• Elaborarea de materiale informative privind evaluarea periodic  a parteneriatului în
vederea promov rii imaginii institu iilor de protec ia copilului i asisten  social ;

Art.3 Principiile de buna practic  ale parteneriatului
3.1 Partenerii contribuie la realizarea obiectivelor în modalit ile precizate in prezentul acord de

parteneriat.
3.2 P ile se consulta în mod regulat i se informeaz  asupra tuturor aspectelor privind evolu ia

proiectului.
3.3 Partenerii implementeaz  activit ile cu respectarea standardelor profesionale i de etic  cele

mai inalte.
3.5 Semnatarii prezentului acord de parteneriat în eleg i accept  faptul c  nerespectarea culpabil

a prezentului acord de parteneriat, poate avea drept consecin  rezilierea acordului de
parteneriat.

3.6 Semnatarii prezentului acord în eleg i accept  faptul c  rolurile si responsabilit ile prev zute
la art. 6.1, ce revin fiec reia dintre p ile semnatare, vor fi indeplinite prin utilizarea de resurse
umane proprii i/sau externalizare de activit i.

Art.4 Durata acordului
4.1 Durata acordului este de 12 luni de la data semn rii prezentului acord de parteneriat, cu
posibilitatea prelungirii dupa expirarea celor 12 luni.

Art.5 Drepturi i obliga ii ale partenerilor
5.1 Drepturi i obliga ii ale ASSOC

a) Men ine o leg tura permanenta cu DGASPC Maramure , prin reprezentan ii desemna i,
in scopul inform rii reciproce eficiente si loiale privind ac iunile de interes comun
desf urate de oricare dintre parteneri.

b) Sprijin  DGASPC Maramure  in realizarea obiectivelor comune, in condi iile prev zute
de legisla ia in vigoare.

c) Utilizeaz  informa iile si datele primite de la colaborator, doar in scopul oferirii de
servicii sociale in favoarea beneficiarilor si sa asigure confiden ialitatea datelor de
primite

d) Sa informeze colaboratorul cu privire la activit ile derulate si masurile luate, ori de cate
ori se solicita de c tre acesta informa ii de acest fel.

5.2. Drepturi i obliga ii ale DGASPC Maramure
a) S  colaboreze in derularea activit ilor in vederea realiz rii obiectivelor din prezentul

acord de parteneriat.
b) S  permit  schimbul de informa ii cu caracter profesional intre personalul DGASPC

Maramure .
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c) S  furnizeze date si informa ii cu privire la beneficiarii de servicii sociale afla i in
evidenta, in baza unui acord/consimtamant dat de beneficiari.

Art. 6 Confiden ialitatea
6.1 P ile semnatare ale prezentului acord convin s  p streze în strict  confiden ialitate informa iile
primite în cadrul i pe parcursul derul rii prezentului acord, s  previn  orice utilizare sau divulgare
neautorizat  a unor astfel de informa ii. P ile în eleg s  utilizeze informa iile confiden iale doar în
scopul de a- i îndeplini obliga iile din prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 7 Notific ri
7.1 Orice comunicare între Parteneri în leg tur  cu prezentul Acord se va face în scris.
7.2 Orice document scris trebuie înregistrat atât la transmitere cât i la primire.
7.3 Comunic rile între p i care nu se refer  la datele i informa iile confiden iale se vor face de

asemenea prin telefon, fax sau e-mail, cu condi ia ca primirea comunic rii sa fie confirmat i
 poat  fi dovedit .

Art.8 Legea aplicabil
8.1 Prezentului Acord i se va aplica i va fi interpretat în conformitate cu legea român .
8.2  Pe durata prezentului Acord, p ile vor avea dreptul sa convin  în scris asupra modific rii
anumitor clauze, prin act adi ional, oricând interesele lor cer acest lucru sau când aceste
circumstan e au loc i nu au putut fi prev zute în momentul în care s-a încheiat prezentul Acord de
Parteneriat.

Art. 9 Litigii
9.1 Orice disput  care poate lua na tere din sau în leg tur  cu prezentul Acord va fi solu ionat  pe
calea negocierilor între P i, iar în situa ia în care acestea nu ajung la niciun acord privind
solu ionarea disputei, aceasta va fi solu ionat  de instan ele competente, în conformitate cu
prevederile legisla iei aplicabile.

Art. 10 Prevederi finale
10.1 P ile garanteaz  c  reprezentan ii numi i ale c ror semn turi apar mai jos au fost investi i, la
data semn rii/execut rii prezentului contract/acord de parteneriat, cu toate puterile legale de a
senina si executa prezentul Acord de Parteneriat.
Prezentul Acord a fost întocmit ast zi,____ /    /2013 în 2 exemplare originale, în limba român ,
câte unul pentru fiecare parte, toate având aceea i valoare legal .


