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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

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

Social i Protec ia Copilului  Maramure i Asocia ia G.F.O.S. ONLUS – Italia pentru
îmbun irea calit ii vie ii copiilor i tinerilor institu ionaliza i

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului Jude ean Maramure ,
Referatul de specialitate al Direc iei Generale de Asisten   Social  de Protec ia  Copilului
Maramure i avizele favorabile ale comisiei pentru asisten  social i protec ia drepturilor
copilului i ale comisiei juridice i de disciplin ;

În baza prevederilor H.G. nr. 1434/2004 cu modific rile i complet rile ulterioare privind
atribu iile i Regulamentul cadru de organizare i func ionare a direc iilor jude ene de asisten
social i protec ia copilului;

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

Consiliul Jude ean Maramure , adopta 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 Asocia ia G.F.O.S. ONLUS – Italia pentru
îmbun irea calit ii vie ii copiilor i tinerilor institu ionaliza i, cu durata de 4 ani .

Art.2.   Prezenta hot rare se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :
- Institu iei Prefectului - Jude ul Maramure ;
- Compartimentului de pregatire 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 10 aprilie
2013. Au fost prezen i 32 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, 10 aprilie 2013
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Anexa la HCJ MM nr. 65 din 10 aprilie 2013

PROTOCOL DE COLABORARE

Încheiat între:

1. ASOCIA IA "GRUPPO FAMIGLIE AMICHE UNITE PER L OSPITALITA E LA
SOLIDARIETA ONLUS" (numit  în continuareG.F.O.S.), cu sediul în Via Manzzini, 121
Lumezzane ,Brescia (Italia), tel.3284406018, reprezentat  prin Pre edinte TORCOLI  RAFFAELE

i
2. DIREC IA GENERAL  DE ASISTEN  SOCIAL I PROTEC IA COPILULUI
MARAMURE  (numit  în continuare DGASPC Maramure ), cu sediul în Baia Mare, str.
Banatului nr. 1, jude ul Maramure , tel. 0262/228322, reprezentat  prin Director General
NICOLAE BOITOR.

Art.l. TEMEIUL LEGAL
Asocia ia G.F.O.S.este o organiza ie nonguvernamental  , nonprofit i  ac ioneaz  conform
statutului i limitelor impuse de normele generale i de regulamentul juridic i în special conform
legii regionale nr.23/06.12.1999. Asocia ia se bazeaz  pe normele organizatorice sugerate de
principiile constitu ionale i criteriile de transparen  administrativ .

Art.2. SCOPUL
Protocolul se încheie în vederea asigur rii cadrului legal de cooperare între cele dou  p i, potrivit
competen elor ce le revin din documentele de înfiin are, respectiv normativele incidente domeniilor
de responsabilitate.

Art.3. OBIECTUL
Obiectivul prezentului protocol este îmbun irea calit ii vie ii copiilor/tinerilor afla i în
dificultate, proveni i din sistemul de protec ie a copilului sau din comunitate i oferirea posibilit ii
de a- i petrece  vacan a de var  în Italia.

Art.4. OBLIGA IILE P ILOR
Obliga iile Asocia iei G.F.O.S. Italia:

a. s  colaboreze cu DGASPC MM pentru a interveni în favoarea minorilor afla i în
dificultate i pentru a contribui Ia evaluarea i definirea politicilor publice de asisten
social i întrajutorare conform statutului asocia iei i Legii 272/2004 privind protec ia
i promovarea drepturilor copilului;

b. s  formeze i s  responsabilizeze familiile care fac parte din asocia ie în vederea
asigur rii unui climat optim pe perioada ederii i rela ion rii copiilor/tinerilor inclu i în
program;

c. s  asigure transportul i siguran a copiilor/tinerilor înscri i în program din România în
Italia i retur, precum i cheltuielile necesare întocmirii actelor prev zute de lege pentru
deplasarea acestora în Italia;

d. s  g zduiasc  pe perioada estival ,  copiii/tinerii defavoriza i, institu ionaliza i în cadrul
DGASPC MM înscri i în programul asocia iei;

e. s  desf oare activit i/programe adaptate vârstei diferite a acestora cu scopul de a
favoriza dezvoltarea lor educativ i social  prin crearea de leg turi interpersonale i a
unei re ele de solidaritate în cadrul Asocia iei;

f. Asocia ia G.F.O.S. Onlus, in timpul ederii copiilor romani in Italia, ac ioneaz  în
numele Direc iei  sub toate aspectele legate de g zduirea copiilor, asigurararea s ii,
educa iei i siguran a copiilor pe timpul vacan elor petrecute în Italia;
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g. Copiii g zdui i in Italia isi pot urma familiile gazda in deplas rile lor in Italia si in tarile
Uniunii Europene;

h. Familiile gazda care vin in România pentru a vizita copiii g zdui i au dreptul de a-i
vizita i de a petrece timpul cu ei zi  pe durata ederii in România în condi iile i
modalit ile stabilite de Direc ie;

i. O familie recent inscrisa in Asocia ie, care viziteaz  România inainte de a fi g zduit un
copil in perioada estivala, poate cere sa g zduiasc  un copil cunoscut in timpul vizitei in
România;

j. Fiecare familie a Asociatiei care se deplaseaza in Romania pentru a vizita copilul
gazduit in perioada estivala trebuie sa comunice acest fapt Asociatiei care se va ocupa
de informarea Direc ia  prin intermediul Presedintelui sau inlocuitorului sau;

k. Familiile gazda au dreptul de a specifica sexul si varsta copiilor pe care intentioneaza
sa-i gazduiasca;

l. Daca in timpul gazduirii in Italia familia si Asociatia constata ca minorul manifesta un
comportament problematic, acest fapt va fi  comunicat Directiei putandu-se stabili o
interventie de sustinere prin  colaborarea  Asociatiei cu  Directia;

m. Toate cheltuielile aferente gazduirii revin Asociatiei gazda;
n. Asociatia va putea intretine raporturi de colaboare direct cu casele care gazduiesc copii

participanti la proiect, cu acordul prealabil al Diresctiei, pe cale scrisa;

Obliga iile DGASPC Maramure :
a. s  asigure asisten  de specialitate(management de caz pentru fiecare copil/tân r) i

consultan  pe probleme legislative în vederea selec ion rii copiilor/tinerilor care
urmeaz  s i petreac  vacan a de var  în Italia;

b. s  selecteze participan ii la proiect în func ie de rezultatele ob inute la înv tur i
conduit ;

c. s  asigure ob inerea cardurilor de s tate i documentelor necesare plec rii în Italia;
d. s  înso easc  copiii/tinerii pe parcursul c toriei pân  în Italia i retur;
e. Directia este obligata sa informeze Asociatia cu privire la criteriile de selectie a copiilor

ce vor fi gazduiti, cat si la eventualele impedimente in cazul copiilor care au mai
petrecut vacan e în italia i care nu pot participa la program în anul curent;

Art.5. ALTE CLAUZE
Orice fonduri/dona ii venite din partea Asocia iei GFOS se vor face doar cu avizul conducerii
DGASPC Maramure .
Orice modificare a prezentului protocol se face prin acordul p ilor, cu respectarea legisla iei în
vigoare.
Solu ionarea litigiilor generate de aplicarea prezentului protocol se realizeaz  pe cale amiabil , iar
în cazul în care neîn elegerea persist , competen a apar ine instan ei judec tore ti potrivit legii
române.

Art.6. DURATA I APLICAREA PROTOCOLULUI
Protocolul se încheie pentru o perioad  de 4 ani , începând cu data semn rii i înregistr rii acestuia
de c tre p ile semnatare, cu posibilitatea de prelungire prin acte adi ionale. Acesta înceteaz  la
sfâr itul perioadei convenite dac  nu este prelungit sau în orice alt moment, cu acordul scris al

ilor, prin motivare temeinic .

Art.7. DISPOZI II FINALE
Nici una dintre p i nu are dreptul s  ini ieze activit i sau ac iuni care implic  responsabilit i
pentru cealalt  parte, f  acordul acesteia.
Prezentul protocol s-a încheiat ast zi, în dou  exemplare, cu aceea i valoare juridic , câte unul
pentru fiecare parte contractant .


