
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea unei Convenții de cooperare, precum și a unor Acte adiționale la 
Convenții de parteneriat încheiate de către Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Alba cu furnizori de servicii sociale acreditați 
 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29 august 2013; 
Luând în dezbatere : 

    - Expunerea de motive și Proiectul de hotărâre privind aprobarea unei Convenții de 
cooperare, precum și a unor Acte adiționale la Convenții de parteneriat încheiate de către 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba cu furnizori de servicii 
sociale acreditați, 

- Referatele Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului nr. 7111 
/14.08.2013, 7110 /14.08.2013, 7108 /14.08.2013, 7109 /14.08.2013, 7107 /14.08.2013, 

- Raportul comun de specialitate al Direcţiei de dezvoltare şi bugete şi Direcţia juridică 
şi de administraţie publică nr. 13166 /22.08.2013. 
Ţinând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate şi protecţie socială; 
Având în vedere prevederile : 

• Hotărârii Guvernului nr.1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare 
a serviciilor sociale; 

• art. 91 alin. 1 lit. d), alin 5 lit. a) pct 2 şi alin. 6 lit. a) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă 
prezenta  

În temeiul dispoziţiilor art. 97 –(1) şi art. 115-(1) lit. c) din Legea  administraţiei publice 
locale  nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 
 

HOTĂRÂRE: 
Art.1 Se aprobă Convenția de cooperare nr. 7111/14.08.2013, încheiată între Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba și Societatea de Caritate „Uşa 
Speranţei” Tiur - Blaj, privind funcționarea Casei de tip familial „Uşa Speranţei”, potrivit 
Anexei nr. 1 parte integrantă a prezentei hotărâri; 

Art.2 Se aprobă Actul Adițional Nr.2 la Convenția de cooperare nr. 5232/ 
179/11.07.2011, încheiată între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Alba și Organizaţia Caritas Alba Iulia – Asistenţă socială pentru funcţionarea Case de tip 
familial „Sfântul Ghelasie” Stremţ, potrivit Anexei nr. 2 parte integrantă a prezentei 
hotărâri; 

Art.3 Se aprobă Actul Adițional Nr.3  la Convenția de parteneriat nr. 2093/60/ 
16.03.2011, încheiată între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba 
și Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, privind funcționarea „Reţelei socio-medicale de 
Îngrijire la Domiciliu a persoanelor Vârstnice, judeţul Alba”, potrivit Anexei nr. 3 parte 
integrantă a prezentei hotărâri; 

Art.4 Se aprobă Actul Adițional Nr.3 la Convenția de parteneriat nr. 2104 
/17.03.2011, încheiată între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba 
și Asociaţia Filantropia Ortodoxă – filiala Cîmpeni, privind funcționarea „Serviciului social 
de îngrijire a persoanelor vârstnice la domiciliu, Cîmpeni”, potrivit Anexei nr. 4 parte 
integrantă a prezentei hotărâri; 

 



 
Art.5 Se aprobă Actul Adițional Nr.2 la Convenția de parteneriat nr. 

3404/57/14.05.2012, încheiată între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Alba și Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, privind funcționarea Centrului 
de zi pentru copii antepreşcolari „Sfânta Irina” Blaj, potrivit Anexei nr. 5 parte integrantă 
a prezentei hotărâri; 
 

Art.6. Direcția Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
       Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică : 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Alba 
- Direcţiei Generale de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Alba 
- Societăţii de Caritate „Uşa Speranţei” Tiur - Blaj  
- Organizaţia Caritas Alba Iulia 
- Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia 
- Asociaţia Filantropia Ortodoxă – filiala Cîmpeni 
- Serviciului Public de Asistenţă Socială Alba Iulia 
- Direcţiei de specialitate din cadrul Consiliului judeţean Alba 

  
 
 
 
 
 
 

          PREŞEDINTE                                                                CONTRASEMNEAZĂ 
         ION DUMITREL                                                      p.SECRETARUL JUDEŢULUI  
                                                                                                     LILIANA NEGRUȚ 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alba Iulia, 29.08.2013 
Nr. 157 
 
 
 



Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Alba

       Societatea de caritate Uşa Speranţei  
Tiur-Blaj 

             
      Nr:                 Nr:  
 

 
CONVENŢIE DE COOPERARE 

 
Între: 

1. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, cu sediul în municipiul 
Alba Iulia, str. Mihai Viteazu, nr. 2, jud. Alba, reprezentată prin prof. Sorin Valerian 
Chirilă în calitate de director general  

Şi 
2. Societatea de caritate Uşa Speranţei Tiur - Blaj, cu sediul în Blaj, str. Principală nr. 458, 

jud. Alba reprezentată prin prof. Rodica Seicean, în calitate de preşedinte. 
 
Capitolul I.  OBIECTUL/OBIECTIVUL PARTENERIATULUI 
 
Art.1 Obiectul parteneriatului îl constituie organizarea şi funcţionarea Casei de tip familial 
„Uşa Speranţei” Tiur – Blaj cu sediul în Tiur, str. Principală, nr. 34, Blaj, jud. Alba; 

 
Art.2 Obiectivul parteneriatului este  asigurarea serviciilor de specialitate care să rezolve 
cerinţele impuse de standardele minime obligatorii pentru copilul aflat în dificultate care este 
lipsit temporar sau definitiv de îngrijirea părinţilor. 
 
Capitolul II. OBLIGAŢIILE PARTENERILOR 
 
Art.3  Obligaţiile Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 

1. Decontează lunar, între 24 şi 31 ale lunii, suma în cuantum de 850 lei/lună/beneficiar 
pentru maxim 12 copii cărora li s-au acordat servicii de specialitate în cadrul Casei de 
tip familial „Uşa Speranţei” Tiur - Blaj în luna precedentă. Decontarea se face în baza 
facturii emise de Societatea de caritate Uşa Speranţei Tiur – Blaj şi a copiilor 
documentelor de efectuare a plăţilor, copiile se certifică de către DGASPC Alba; 

2. Suma prevăzută la pct. 1. va fi plătită din Titlul 2 Cheltuieli cu bunuri şi servicii şi va 
fi supusă eventualelor modificări ale acestor tipuri de cheltuieli dispuse prin acte 
normative aplicabile instituţiilor publice; 

3. Urmăreşte şi verifică modul în care sunt respectate standardele de calitate pentru 
serviciile acordate; 

4. Asigură serviciul de management de caz; 
5. Solicită poziţia preşedintelui Societăţii de caritate Uşa Speranţei Tiur - Blaj cu privire 

la orice plasament care se doreşte realizat în casa de tip familial, preşedintele având 
obligaţia să răspundă în termen de 24 de ore. Refuzurile trebuie motivate. 

6. Asigură rezolvarea eventualelor disfuncţii ce pot apărea în realizarea drepturilor 
referitoare la accesul la serviciile publice de instrucţie-educaţie şi sănătate. 

 
Art. 4.  Obligaţiile Societăţii de caritate Uşa Speranţei Tiur – Blaj: 

1. Asigură servicii personalizate de care au nevoie copiii rezidenţi în conformitate cu 
standardele legale în vigoare; 

2. Facturează lunar, între 1 şi 5 ale lunii, cheltuieli în valoare de 850 lei/lună/beneficiar 
pentru maxim 12 copii cărora li s-au acordat servicii de specialitate în cadrul casei în 
luna precedentă. Factura este însoţită de un raport detaliat privind starea copiilor şi de 



copiile documentelor de efectuare a plăţilor, copiile urmând a fi certificate de către 
DGASPC Alba.  

3. Suma prevăzută la pct. 2.  va fi plătită de către DGASPC Alba din Titlul 2 Cheltuieli 
cu bunuri şi servicii şi va fi supusă eventualelor modificări ale acestor tipuri de 
cheltuieli dispuse prin acte normative aplicabile instituţiilor publice. 

4. Preşedintele asociaţiei este coordonatorul casei de tip familial şi va răspunde de 
întreaga activitate având dreptul de a decide asupra cheltuielilor în funcţie de 
necesităţi. Preşedintele asociaţiei reprezintă casa de tip familial în faţa Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba şi răspunde de respectarea 
drepturilor copiilor ocrotiţi în casa de tip familial; 

5. Să pună la dispoziţie imobilul şi dotările necesare activităţii Casei de tip familial „Uşa 
Speranţei” Tiur - Blaj; 

6. Urmăreşte respectarea standardelor de protecţie  a copilului în Casei de tip familial 
„Uşa Speranţei” Tiur - Blaj; 

7. Să atragă fondurile şi resursele materiale necesare, altele decât cele prevăzute prin 
bugetul judeţului, pentru buna desfăşurare a activităţii în casa de tip familial; 

8. Depune diligenţele necesare pentru obţinerea certificatului de acreditare şi licenţiere 
în condiţiile legii, pentru acordarea serviciilor sociale specifice; 

9. Obţine toate autorizaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare (autorizaţia pentru 
securitatea şi sănătatea în muncă, securitate la incendii, sanitar - veterinară, de 
sănătate, mediu) pentru desfăşurarea în condiţii optime a serviciilor de protecţie a 
copilului; 

10.  Organizează şi răspunde de asigurarea măsurilor de protecţie a muncii, fiind de 
asemenea obligată să respecte condiţiile care au stat la baza eliberării autorizaţiei PSI 
şi răspunde de organizarea activităţilor de apărare împotriva incendiilor conform 
prevederilor legislaţiei în domeniul situaţiilor de urgenţă; 

11.  Asigură cazarmamentul şi echipamentul necesar copiilor ocrotiţi în cadrul serviciului 
de tip rezidenţial; 

12.  Asigură întreţinerea serviciilor din cadrul centrului prin achitarea cheltuielilor curente 
(gaz, curent, gunoi, telefon, apă), precum şi sumele de bani referitoare la drepturile 
materiale şi nevoile personale ale copiilor; 

13.  Preia  toţi copiii pentru care Comisia pentru Protecţia Copilului Alba sau instanţa de 
judecată stabileşte măsura de protecţie specială în limita maximă stabilită de asociaţie; 

14.  Comunică lunar la DGASPC Alba locurile disponibile şi structura acestora pe sexe; 
15.  Asigură servicii personalizate de care au nevoie copiii ocrotiţi în conformitate cu 

standardele legale în vigoare; 
16.  Înscrie copiii rezidenţi la medicul de familie şi răspunde de asigurarea stării de 

sănătate a acestora; 
17. Solicită acordul părinţilor pentru cazurile în care este nevoie de intervenţii medicale 

deosebite; 
18. Să aplice Standardele de ocrotire a copiilor în cadrul casei de tip familial; 
19. Informează în termen de maxim 24 de ore DGASPC Alba despre cazurile de copii 

care au probleme de sănătate şi pentru care este necesară efectuarea de tratamente 
medicale sau spitalizare; 

20. Informează în termen de maxim 24 de ore DGASPC Alba despre cazurile de copii 
implicaţi în evenimente deosebite; 

21. Asigură confidenţialitatea cazurilor şi solicită DGASPC Alba aprobarea pentru orice 
acţiune în care este implicat copilul în relaţia cu mass- media; 

22.  Informează DGASPC Alba cu 3 zile înainte despre desfăşurarea unor acţiuni în scop 
cultural, social sau turistic, în care vor fi implicaţi copiii; 

23. Răspunde în faţa inspecţiei sociale pentru respectarea standardelor legale în vigoare; 
24. Răspunde de efectuarea supravegherii şi verificării instalaţiilor/echipamentelor din 

domeniul ISCIR prin deservirea acestora cu personal autorizat, conform cerinţelor 
prevăzute în prescripţiile tehnice aplicabile; 

25. Răspunde, în totalitate, de efectuarea verificărilor tehnice, la termenele scadente, 
pentru instalaţiile/echipamentele din domeniul ISCIR (CT şi conducte de gaz natural); 



26. Acceptă orice control planificat sau inopinat din partea instituţiilor abilitate care 
vizează starea copiilor şi execuţia financiară.   

 
Capitolul  III. DURATA CONVENŢIEI 
Art. 5. Prezenta convenţie de cooperare se încheie pe o perioadă de 1 an şi intră în vigoare 
urmând să producă efecte juridice depline, după aprobarea ei de către Consiliul Judeţean 
Alba. După expirarea termenului, părţile îşi rezervă dreptul să prelungească prezenta 
convenţie dacă activitatea decurge în condiţii optime. 

Capitolul IV. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 
Art. 6. Executarea necorespunzătoare 

Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate în 
parteneriat, partea în culpă răspunde în condiţiile legii. 
 
Art. 7. Forţa majoră 

Forţa majoră exonerează părţile de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezenta 
convenţie pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica în scris celeilalte părţi, 
imediat şi în mod complet producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la 
dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 
 
Capitolul V. LITIGII 
Art. 8. Divergenţe 

Divergenţele care apar între cele trei părţi pe parcursul derulării convenţiei de 
cooperare vor face obiectul unei concilieri pe cale amiabilă. În situaţia în care aceasta nu s-a 
realizat, partea nemulţumită se poate adresa instanţei de judecată competente. 
 
Capitolul VI. DISPOZIŢII FINALE 
Art. 9. Modificarea clauzelor din prezenta convenţie se face numai  cu acordul ambelor părţi 
şi se consemnează într-un act adiţional, care face parte integrantă din prezenta convenţie. 
 
Art. 10. Prezenta convenţie de cooperare se încheie în 4 exemplare, câte unul pentru fiecare 
parte şi două pentru Consiliul Judeţean Alba . 
 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Alba 

Societatea de caritate Uşa Speranţei  
Tiur-Blaj 

 
Director general 

Prof. SORIN VALERIAN CHIRILĂ 

 

Preşedinte 

Prof. RODICA SEICEAN 

 
 

Contabil şef. 
GHEORGHE CRISTEA 

 

 

 
Director General Adj. 
VALENTIN FRĂCEA 

 
 

Avizat juridic, 
                     Jr. OVIDIU MÂNDROC 

 

 



 

Direcţia Generală de Asistenţă                                                       Organizaţia Caritas 
 Socială şi Protecţia Copilului                                                  Alba Iulia - Asistenţă Socială 
                   Alba 
    Nr.                                              Nr.  

 
 

ACT ADIŢIONAL NR. 2 LA 
CONVENŢIA DE COOPERARE NR. 5232/179/11.07.2011 

Încheiat între: 

1. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, cu sediul în municipiul Alba 
Iulia, Str. Mihai Viteazul, nr. 2, jud. Alba, reprezentată prin prof. Sorin Valerian Chirilă în 
calitate de director general 

şi 
2. Organizaţia Caritas Alba Iulia – Asistenţă Socială, cu sediul în Tîrgu Mureş, p-ţa Trandafirilor, 

nr. 61, jud. Mureş, reprezentată prin d-nul Ludescher Laszlo, în calitate de director. 
 

Părţile de comun acord, convin asupra modificării Convenţiei de cooperare           
nr. 5232/179/11.07.2011, după cum urmează: 

 

ART. I. Se modifică şi se completează Art.3, pct.1 care va avea următorul cuprins: 

1. Decontează lunar, între 24 şi 31 ale lunii,  suma în cuantum de 1050 lei/lună/beneficiar pentru 
maxim 17 copii cărora li s-au acordat servicii de specialitate în cadrul Casei de tip familial 
„Sfântul Ghelasie” Stremţ în luna precedentă. Pentru beneficiarii prezenţi în casă în decursul unei 
luni, suma decontată este de 1050 lei/lună/beneficiar, iar pentru beneficiarii care sunt plecaţi 
temporar în cursul unei luni, suma se calculează proporţional cu zilele petrecute în familie 
decontând-se 525 lei/lună/beneficiar. Decontarea se face în baza facturii emise de către  
Organizaţia Caritas Alba Iulia – Asistenţă Socială şi a copiilor documentelor de efectuare a 
plăţilor, copiile se certifică de către DGASPC Alba.  

 
ART.II. Se modifică Art.4, pct.2. şi se completează cu pct. 23) şi 24) care vor avea următorul 
cuprins: 

2. Facturează lunar, între 1 şi 5 ale lunii, cheltuieli în valoare de 1050 lei/lună/beneficiar pentru 
maxim 17 copii cărora li s-au acordat servicii de specialitate în cadrul Casei de tip familial 
„Sfântul Ghelasie” Stremţ în luna precedentă. Pentru beneficiarii prezenţi în casă în decursul unei 
luni, suma facturată este de 1050 lei/lună/beneficiar, iar pentru beneficiarii care sunt plecaţi 
temporar în cursul unei luni, suma se calculează proporţional cu zilele petrecute în familie 
facturând-se 525 lei/lună/beneficiar. Factura este însoţită de un raport detaliat privind starea 
copiilor şi de copiile documentelor de efectuare a plăţilor, copiile urmând a fi certificate de către 
DGASPC Alba.  

23. Răspunde în faţa inspecţiei sociale pentru respectarea standardelor legale în vigoare. 
24. Acceptă orice control planificat sau inopinat din partea instituţiilor abilitate care vizează starea 
imobilului, a copiilor şi execuţia financiară. 
 
 
 



ART.III. Se modifică Art.5. Durata convenţiei şi va avea următorul cuprins: 

 Art.5 Se prelungeşte Convenţia de cooperare pe o perioadă de 1 an calendaristic şi intră în 
vigoare, urmând să producă efecte juridice depline, după aprobarea ei de către Consiliul Judeţean 
Alba. După expirarea termenului, părţile îşi rezervă dreptul să prelungească prezenta convenţie dacă 
activitatea decurge în condiţii optime. 

 
ART.IV. Celelalte clauze ale Convenţiei de cooperare rămân în vigoare. 

Prezentul act adiţional se încheie în 4 exemplare, câte unul pentru fiecare parte şi 2 pentru 
Consiliul Judeţean Alba. 

 

 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba 

 
             Organizaţia Caritas Alba Iulia – 

            Asistenţă Socială 

 
Director general 

Prof. SORIN VALERIAN CHIRILĂ 
 

Contabil şef 
GHEORGHE CRISTEA 

 
Director, 

     LUDESCHER LASZLO  
                 

Coordonator Birou Social Alba Iulia, 
           MIHAELA CRISTEA 

 
Director General Adj. 
VALENTIN FRĂCEA 

 
Avizat juridic, 

Ovidiu Mândroc 

 

  



 
        Direcţia Generală de Asistenţă                                          Asociaţia Filantropia Ortodoxă 

         Socială şi Protecţia Copilului                                                        filiala Cîmpeni 

                        Alba                                                                                                                                    

          Nr.                                                                                    Nr.                         

 

 

ACT ADIŢIONAL NR. 3 LA 

CONVENŢIA DE PARTENERIAT NR. 2104/17.03.2011 

 

Încheiat între: 
 

1. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, cu sediul în municipiul Alba 
Iulia, Str. Mihai Viteazu, nr. 2, jud. Alba, reprezentată prin prof. Sorin Valerian Chirilă, în 
calitate de director general; 

Şi 
2. Asociaţia Filantropia Ortodoxă filiala Cîmpeni, cu sediul in Cîmpeni, Str. Horea, Nr.21, jud. 

Alba, reprezentată prin pr. Motora Antoniu Cristian, în calitate de preşedinte. 
  

Părţile de comun acord, convin asupra modificării Convenţiei de parteneriat nr. 2104/17.03.2011, 

după cum urmează: 

 

ART. I. Se modifică şi se completează Art.3, pct. b) care va avea următorul cuprins: 

 

b)  Decontarea sumei în cuantum de 110 lei/lună/beneficiar se face în baza facturii emise de către 

Asociaţia Filantropia Ortodoxă filiala Cîmpeni pentru un număr de maxim 50 de contracte de furnizare 

de servicii încheiate cu beneficiarii şi a copiilor documentelor de efectuare a plăţilor, copiile se 

certifică de către DGASPC Alba.  

 

ART. II. Se modifică  Art. 4 cu pct. c) şi se completează cu pct. m) şi n) care vor avea următorul 

cuprins: 

 

c) Decontarea se fundamentează pe baza contractului de furnizare de servicii pe care beneficiarul sau 

reprezentantul legal al acestuia îl semnează cu Asociaţia Filantropia Ortodoxă filiala Cîmpeni, contract 

ce va fi avizat de către DGASPC Alba şi a copiilor documentelor de efectuare a plăţilor, copiile 

urmând a fi certificate de către DGASPC Alba.                                                            

m) Răspunde în faţa inspecţiei sociale pentru respectarea standardelor legale în vigoare. 

n) Acceptă solicitarea de verificare de către instituţiile abilitate, în orice moment, a activităţii sociale şi 

financiare derulate în cadrul prezentei convenţii. 

 

 

 



 

ART.III. Se modifică Art.5. Durata convenţiei şi va avea următorul cuprins: 

 Art.5 Se prelungeşte Convenţia de parteneriat pe o perioadă de 1 an calendaristic şi intră în 

vigoare, urmând să producă efecte juridice depline, după aprobarea ei de către Consiliul Judeţean 

Alba. După expirarea termenului, părţile îşi rezervă dreptul să prelungească prezenta convenţie dacă 

activitatea decurge în condiţii optime. 

ART.IV. Celelalte clauze ale Convenţiei de parteneriat rămân în vigoare. 

Prezentul act adiţional se încheie în 4 exemplare, câte unul pentru fiecare parte şi 2 pentru 

Consiliul Judeţean Alba. 

 

 

   Direcţia Generală de Asistenţă Socială                      Asociaţia Filantropia Ortodoxă                                        
            şi Protecţia Copilului Alba                                                    Cîmpeni 
 
                 Director General,                                                              Preşedinte ,                                                          

            Prof. Sorin Valerian Chirilă                                      Pr. Motora Antoniu Cristian 

 

                 

                   Contabil şef, 
                 Gheorghe Cristea           
           
 
              Director Executiv, 
                 Marius Schiau  
 
 
                Avizat juridic, 
    Ovidiu Mândroc 



                                             

           

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ 
SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

ALBA 
 

                   Nr.  

    ASOCIAŢIA FILANTROPIA 
ORTODOXĂ  
ALBA IULIA 

 
              Nr.  

 
 

ACT ADIŢIONAL NR. 2 LA 

CONVENŢIA DE PARTENERIAT NR. 3404/57/14.05.2012 

  

Între: 

 

1. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, cu sediul în municipiul 

Alba Iulia, str. Mihai Viteazu, nr. 2, jud. Alba, reprezentată prin prof. Sorin Valerian Chirilă în 

calitate de director general; 

Şi 

2. Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, cu sediul in Alba Iulia, str. Mihai Viteazu, nr.16, 

jud. Alba, reprezentată prin pr. Ignat Nicolae, în calitate de preşedinte. 

 

 Părţile de comun acord, convin asupra modificării şi completării Convenţiei de parteneriat nr. 

3404/57/14.05.2012, după cum urmează: 

 

Art. I. Se modifică Art.2. Obiectivele convenţiei şi va avea următorul conţinut : 

a) Diversificarea serviciilor de îngrijire şi educaţie timpurie destinate copiilor ante-
preşcolari cu vârste cuprinse între 0-3 ani din localitatea Blaj şi din împrejurimi; 

b) Reducerea riscului de abandon familial în rândul a 25 copii proveniţi din familii aflate 
în situaţie de dificultate din localitatea Blaj şi din împrejurimi; 

c) Facilitarea accesului pe piaţa muncii a familiilor cu copii care nu pot fi incluşi în 
învăţământul preşcolar; 

d) Implicarea comunităţii sub forma voluntariatului şi dezvoltarea parteneriatului între 
instituţiile publice şi ONG în susţinerea serviciilor sociale din  localitatea Blaj. 

   

Art. II. Se modifică Art.3. Organizarea şi funcţionarea Centrului de zi pentru copii  
antepreşcolari „Sfânta Irina” Blaj şi va avea următorul cuprins: 

Centrul vine în sprijinul părinţilor care locuiesc pe raza şi în împrejurimile  municipiului Blaj şi 
au o situaţie socio-economică dificilă, oferindu-le o alternativă pentru îngrijirea şi educarea copiilor 
cu vârste de 0-3 ani, cu scopul prevenirii abandonului/neglijării familiale şi asigurarea unui mediu 



propice dezvoltării armonioase a acestora. Centrul facilitează totodată integrarea pe piaţa muncii a 
părinţilor cu copii în vârstă de 0-3 ani care nu pot fi incluşi în învăţământul de stat preşcolar. 

Centrul face parte din organigrama de servicii sociale ale Asociaţiei Filantropia Ortodoxă Alba 
Iulia. Aceasta va face încadrările de personal şi va administra Centrul. 

Centrul va fi coordonat de un Comitet format din 1 reprezentant al DGASPC Alba, 1 
reprezentant al Primăriei Municipiului Blaj, 3 reprezentanţi ai Asociaţiei Filantropia Ortodoxă Alba 
Iulia. Acest comitet va avea ca atribuţii : evaluarea şi selecţia beneficiarilor, propunerea planurilor 
de servicii, urmărirea şi evaluarea rezultatelor practice obţinute în cadrul serviciului, urmărirea 
evoluţiei din domeniul legislativ şi adaptarea permanentă a activităţii la noile cerinţe normative.  

Beneficiarii centrului de zi sunt 25 de copii cu vârste cuprinse între 0-3 ani care au domiciliul 
sau reşedinţa în municipiul Blaj şi în împrejurimile acestuia, apţi din punct de vedere medical 
pentru a frecventa colectivitatea şi care se încadrează în cel puţin una din următoarele situaţii: 

- părinţii încadraţi în muncă unici întreţinători de familie (handicap accentuat la unul sau 
ambii părinţi, familie monoparentală, număr mare de copii minori);  

- mamele care sunt eleve sau studente; 
- unul sau ambii părinţi emigraţi, care au întrerupt legătura cu familia extinsă, iar copiii sunt 

îngrijiţi în baza tutoratului de bunici/rude care sunt în situaţii de dificultate (boli ale vârstei, 
dependenţă de alcool, handicap, unici întreţinători de familie, număr mare de copii minori 
etc.); 

- familii cu număr mare de copii (minim 3 copii); 
- părinţi care doresc să se integreze pe piaţa muncii şi care nu o pot face datorită 

constrângerilor legate de existenţa unui copil cu vârsta între 0-3 ani care nu poate fi inclus în 
învăţământul preşcolar. 

       

 

Art.III. Se modifică Art.4. pct. a) şi va avea următorul cuprins: 

a) Decontează lunar suma în cuantum de 400 lei/beneficiar/lună pentru maxim 25 de copii din 
localitatea Blaj şi din împrejurimi cărora li s-au acordat servicii de specialitate în cadrul 
Centrului de zi, în luna precedentă. Decontarea se face în baza facturii emise de Asociaţia 
Filantropia Ortodoxă Alba Iulia însoţită de lista beneficiarilor şi a copiilor documentelor de 
efectuare a plăţilor, copiile se certifică de către DGASPC Alba.  

 
 

Art.IV. Se modifică Art.5.pct.b) şi pct. d) şi  se completează cu pct. l) şi m) se va avea 
următorul cuprins: 

b) Facturează lunar cheltuieli în valoare de 400 lei/beneficiar/lună pentru maxim 25 de copii 
din localitatea Blaj şi împrejurimi cărora li s-au acordat servicii de specialitate în cadrul 
Centrului de zi, în luna precedent Factura este însoţită de un raport detaliat privind starea 
copiilor şi de copiile documentelor de efectuare a plăţilor, copiile urmând a fi certificate de 
către DGASPC Alba;  

d) Pentru familiile şi copiii benficiari ai Centrului de zi oferă de luni până vineri îngrijirea şi  
supravegherea copiilor 10 ore zilnic; 

 
 



  l)  Răspunde în faţa inspecţiei sociale de respectarea standardelor legale în vigoare; 
 m) Acceptă orice control planificat sau inopinat din partea instituţiilor abilitate care vizează  

starea imobilului, a copiilor şi execuţia financiară. 
 
 
ART.V. Se modifică Art.6. Durata convenţiei şi va avea următorul cuprins: 
 Art.6 Se prelungeşte Convenţia de parteneriat pe o perioadă de 1 an calendaristic şi intră în 
vigoare, urmând să producă efecte juridice depline, după aprobarea ei de către Consiliul Judeţean 
Alba. După expirarea termenului, părţile îşi rezervă dreptul să prelungească prezenta convenţie dacă 
activitatea decurge în condiţii optime. 

 
ART.VI. Celelalte clauze ale Convenţiei de parteneriat rămân în vigoare. 

Prezentul act adiţional se încheie în 4 exemplare, câte unul pentru fiecare parte şi 2 pentru 
Consiliul Judeţean Alba. 

 

 
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ 
SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI            

ALBA 
 

Director general, 
Prof. SORIN VALERIAN CHIRILĂ 

 
 

Contabil şef, 
GHEORGHE CRISTEA 

 
Director General Adj., 
VALENTIN FRĂCEA 

 
Avizat juridic, 

Jr. OVIDIU MÂNDROC 

 
           ASOCIAŢIA FILANTROPIA ORTODOXĂ 

ALBA IULIA 
 
 

Preşedinte, 
Pr. NICOLAE CĂLIN IGNAT 

 
 

Coordonator Centru, 
Pr. SEICEAN VASILE 

 



         Direcţia Generală de Asistenţă                                          Asociaţia Filantropia                  
          Socială şi Protecţia Copilului                                             Ortodoxă Alba Iulia                   
                                 Alba                                     
          Nr.                                                                                      Nr.                            
 
 

ACT ADIŢIONAL NR. 3 LA 
CONVENŢIA DE PARTENERIAT NR. 2093/60/16.03.2011 

 
Între: 
 

1. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, cu sediul în municipiul 
Alba Iulia, Str. Mihai Viteazu, nr. 2, jud. Alba, reprezentată prin prof. Sorin Valerian 
Chirilă, în calitate de director general; 

Şi 
2. Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, cu sediul in Alba Iulia, Str. Mihai Viteazu, Nr.16, 

jud. Alba, reprezentată prin pr. Ignat Nicolae Călin, în calitate de preşedinte. 
 
 

Părţile de comun acord, convin asupra modificării Convenţiei de parteneriat nr. 

2093/60/16.03.2011, după cum urmează: 

 

 

ART. I. Se modifică şi se completează Art.5, pct. b) care va avea următorul cuprins: 

 

b)  Decontarea sumei în cuantum de 110 lei/lună/beneficiar se face în baza facturii emise de către 

Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia pentru un număr de maxim 280 de contracte de furnizare 

de servicii încheiate cu beneficiarii şi a copiilor documentelor de efectuare a plăţilor, copiile se 

certifică de către DGASPC Alba.  

 

ART.II. Se modifică Art.6, pct. c) şi se completează cu pct. n) şi o) care vor avea următorul 

cuprins: 

 

c) Decontarea se fundamentează pe baza contractului de furnizare de servicii pe care beneficiarul 

sau reprezentantul legal al acestuia îl semnează cu Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, 

contract ce va fi avizat de către DGASPC Alba şi a copiilor documentelor de efectuare a plăţilor, 

copiile urmând a fi certificate de către DGASPC Alba.                                                            

n) Răspunde în faţa inspecţiei sociale pentru respectarea standardelor legale în vigoare. 

o)Acceptă solicitarea de verificare de către instituţiile abilitate, în orice moment, a activităţii sociale 

şi financiare derulate în cadrul prezentei convenţii. 

  

 

 



ART.III. Se modifică Art.7. Durata convenţiei şi va avea următorul cuprins: 

 Art.7 Se prelungeşte Convenţia de parteneriat pe o perioadă de 1 an calendaristic şi intră în 

vigoare, urmând să producă efecte juridice depline, după aprobarea ei de către Consiliul Judeţean 

Alba. După expirarea termenului, părţile îşi rezervă dreptul să prelungească prezenta convenţie dacă 

activitatea decurge în condiţii optime. 

ART.IV. Celelalte clauze ale Convenţiei de parteneriat rămân în vigoare. 

Prezentul act adiţional se încheie în 4 exemplare, câte unul pentru fiecare parte şi 2 pentru 

Consiliul Judeţean Alba. 

 

 

Direcţia Generală de Asistenţă                                               Asociaţia Filantropia                  
Socială şi Protecţia Copilului                                                   Ortodoxă Alba Iulia                                       
              Alba 
 
        Director General,                                                                         Preşedinte,                              
Prof. Sorin Valerian Chirilă                                                     Pr. Ignat  Nicolae Călin                                       
 
 
 
          Contabil şef,                       
      Gheorghe Cristea                        
 
 
       Director executiv, 
        Marius Schiau  
 
 
         Avizat juridic, 
      Ovidiu Mândroc                
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