
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea unor Acte adiționale la Convenții de parteneriat şi Convenţii de cooperare, 

încheiate de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba cu furnizori 
de servicii sociale acreditați 

 
Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 23 decembrie 2013; 
Luând în dezbatere : 
  - Expunerea de motive și Proiectul de hotărâre privind aprobarea unor Acte adiționale la convenții 
de parteneriat şi convenţii de cooperare, 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. 10096 /08.11.2013, nr. 
11891/03.12.2013, nr.11892/03.12.2013, nr.11893/03.12.2013, nr.11894/03.12.2013, nr. 
11895/03.12.2013, nr.11896/03.12.2013,  nr.11897/03.12.2013, nr.11898/03.12.2013, nr.12192/ 
10.12.2013 şi nr. 12193/10.12.2013; 

 - Raportul de specialitate comun al Direcției juridică și de administrație publică şi al Direcţiei de 
dezvoltare şi bugete nr. 20576 /18.12.2013; 

- Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.6 – ”Sănătate și protecție socială”; 
Având în vedere prevederile : 
• Cap. IV, p. 2-3 din Hotărârea 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 Actul Adițional Nr. 1 la Convenția de parteneriat nr. 9217/159/13.11.2012, 
încheiată între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba și Asociaţia Filantropia 
Ortodoxă Alba Iulia privind funcţionarea Locuinţei protejate pentru persoane cu handicap Nr. 5 „Sf. 
Elena” Pianu, potrivit Anexei nr. 1 parte integrantă a prezentei hotărâri; 

Art. 2 Se aprobă Actul Adițional Nr. 2 la Convenția de parteneriat nr. 4026/153/22.04.2008, 
încheiată între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba şi Asociaţia Caritas 
Mitropolitan Greco – Catolic Blaj privind funcţionarea Programului „Bunul Samaritean” Blaj, potrivit 
Anexei nr. 2 parte integrantă a prezentei hotărâri; 

Art. 3 Se aprobă Actul Adițional Nr. 2 la Convenția de parteneriat 4025/152/ 22.04.2008, 
încheiată între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba și Asociaţia Caritas 
Mitropolitan Greco - Catolic Blaj privind Centrul de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice 
Blaj şi Teiuş, potrivit Anexei nr. 3 parte integrantă a prezentei hotărâri; 

Art. 4 Se aprobă Actul Adițional Nr. 2 la Convenția de parteneriat nr. 384/07/13.01.2011, 
încheiată între Direcția Generală de Asistență Socială și Asociaţia Filantropia Ortodoxă filiala Sebeş 
privind funcţionarea Casei de tip familial „Sf. Gheorghe” Sebeş, potrivit Anexei nr. 4 parte integrantă a 
prezentei hotărâri; 

Art. 5 Se aprobă Actul Adițional Nr. 4 la Convenția de parteneriat nr. 13528/152/04/21.01.2010, 
încheiată între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, Arhiepiscopia Ortodoxă 
Alba Iulia şi Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia  pentru funcţionarea Casei de tip familial „Sf. 
Nicolae” Tîrsa, potrivit Anexei nr.5  parte integrantă a prezentei hotărâri; 

Art. 6  Se aprobă Actul Adițional Nr. 2 la Convenția de cooperare nr. 9193/1/28.11.2005, 
încheiată între Direcția Generală de Asistență Socială şi Asociaţia „Maria Mirabela” Draşov, privind 
organizarea şi funcţionarea Casei de tip familial  din Draşov, potrivit Anexei nr. 6  parte integrantă a 
prezentei hotărâri; 

 



 
 
 
 
Art. 7  Se aprobă Actul Adițional Nr. 5 la Convenția de parteneriat nr. 520/153/50/21.01.2010, 

încheiată între Direcția Generală de Asistență Socială, Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia şi Asociaţia 
Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, privind organizarea şi funcţionarea Casei de tip Familial „Izvorul 
Tămăduirii” Oarda de Jos, potrivit Anexei nr. 7  parte integrantă a prezentei hotărâri; 

Art. 8  Se aprobă Actul Adițional Nr. 4 la Convenția de parteneriat nr. 681/23/03.02.2005, 
încheiată între Direcția Generală de Asistență Socială, Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia şi Asociaţia 
Filantropia Ortodoxă Alba Iulia privind asigurarea serviciilor de specialitate în cadrul Aşezământului 
Social ”Sf. Vasile cel Mare” Alba Iulia, potrivit Anexei nr. 8  parte integrantă a prezentei hotărâri; 

Art. 9  Se aprobă Actul Adițional Nr. 3 la Acordul de parteneriat încheiat între Direcţia Generală 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, Direcţia de Asistenţă Socială Alba Iulia şi Asociaţia 
pentru Consiliere şi Asistenţă Specializată ACAS Alba Iulia - pentru funcţionarea „Centrului rezidenţial 
pentru copii cu dizabilităţi multiple Alba”, componenta de zi, potrivit Anexei nr. 9  parte integrantă a 
prezentei hotărâri; 

Art. 10 Se aprobă Convenţia de cooperare nr. 11834/02.12.2013 încheiată între Direcţia Generală 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba şi Asociaţia „Sfânta Veronica” Dumbrava, privind 
organizarea şi funcţionarea Complexului de servicii sociale „Sf. Veronica” Dumbrava, potrivit Anexei nr. 
10  parte integrantă a prezentei hotărâri; 

Art.11 Începând cu data prezentei hotărâri, încetează Convenţia de parteneriat nr. 
543/150/03/21.01.2010 încheiată între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 
şi Parohia Ortodoxă Română Dumbrava, privind organizarea şi funcţionarea Complexului de servicii 
sociale „Sf. Veronica” Dumbrava; 

Art. 12 Se aprobă Convenţia de cooperare nr. 11835/02.12.2013 încheiată între Direcţia Generală 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba şi Asociaţia „Sfânta Veronica” Dumbrava, privind 
organizarea şi funcţionarea Căminelor pentru persoane vârstnice din Dumbrava şi Teiuş, potrivit Anexei 
nr. 11  parte integrantă a prezentei hotărâri; 

Art.13 Începând cu data prezentei hotărâri, încetează Convenţia de cooperare nr. 
7393/320/21.09.2006 încheiată între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba şi 
Parohia Ortodoxă Română Dumbrava, privind organizarea şi funcţionarea Căminelor pentru persoane 
vârstnice din Dumbrava şi Teiuş. 

Art. 14 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 
- Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia 
- Asociaţia Caritas Mitropolitan Greco – Catolic Blaj  
- Asociaţia Filantropia Ortodoxă filiala Sebeş 
- Asociaţia „Maria Mirabela” Draşov 
- Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia 
- Direcţia de Asistenţă Socială Alba Iulia 
- Asociaţia pentru Consiliere şi Asistenţă Specializată ACAS Alba Iulia 
- Asociaţia „Sfânta Veronica” Dumbrava 
- Serviciului Public de Asistenţă Socială Alba Iulia 
- Direcţiei de specialitate din cadrul Consiliului judeţean Alba 

 
            PREŞEDINTE                                                Contrasemenează 
                     ION DUMITREL                                   SECRETARUL JUDEŢULUI  
                                                                                                 Mariana HURBEAN 
      
 
 
 
Alba Iulia, 23.12.2013 
Nr. 229 



DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ 
SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

ALBA 
 

 ASOCIAŢIA FILANTROPIA 
ORTODOXĂ  
ALBA IULIA 

           Nr.                Nr. 
 

 
ACT ADIŢIONAL NR. 1 LA 

CONVENŢIA DE PARTENERIAT NR. 9217/159/ 13.11.2012 
 
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 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. 9217/159/ 13.11.2012, după cum urmează: 

 

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

1. Decontează lunar, între 24 şi 31 ale lunii, suma în cuantum de 1200 

lei/beneficiar/lună pentru maxim 10 beneficiari cărora li s-au acordat servicii de specialitate în 

cadrul Locuinţei protejate pentru persoane cu handicap nr.5 „Sf. Elena” Pianu în luna 

precedentă. Decontarea se face în baza contractelor de furnizare de servicii încheiate cu 

beneficiarii şi a documentului centralizator prin care să se justifice lunar sumele cheltuite.  

 ART.II Se modifică Art.4 OBLIGAŢIILE ASOCIAŢIEI FILANTROPIA ORTODOXĂ 
ALBA IULIA, pct.2) şi se completează cu pct. 19) care va avea următorul cuprins: 

2. Facturează lunar, între 1 şi 5 ale lunii, cheltuieli în valoare de 1200 

lei/beneficiar/lună pentru maxim 10 beneficiari cărora li s-au acordat servicii de specialitate în 

cadrul Locuinţei protejate pentru persoane cu handicap nr.5 „Sf. Elena” Pianu în luna 

precedentă. 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 documentului 

centralizator prin care să se justifice lunar sumele cheltuite. 

  19. 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: 

 Se prelungeşte Convenţia de parteneriat pe o perioadă de 3 luni şi intră în vigoare, 

urmând să producă efecte juridice depline, cu data de 1 ale lunii în care se aprobă  de către 

Consiliul Judeţean Alba, respectiv data de 01.12.2013. 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 nr.9217/159/13.11.2012 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 

         
 

ASOCIAŢIA FILANTROPIA ORTODOXĂ 
 ALBA IULIA 

 

Director general 

Prof. SORIN VALERIAN CHIRILĂ 

 

 

Preşedinte, 

Pr. NICOLAE CĂLIN IGNAT 

 

 

Contabil şef, 
GHEORGHE CRISTEA 

 
 

Director economic, 
NICOLETA FILIP 

Director executiv, 
MARIUS SCHIAU 

 

Director executiv, 
DANIELA TRUŢĂ  

Avizat juridic, 
Jr. OVIDIU MÂNDROC 

Coordonator centru, 
MIRCEA RUSU 

 



Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 

Alba 
 

                        Asociaţia Caritas 
      Mitropolitan Greco – Catolic 

     Blaj 

Nr.  Nr.  
 

 
ACT ADIŢIONAL NR. 2 LA  

CONVENŢIE DE PARTENERIAT NR. 4026/153/22.04.2008 
 

 Încheiat  între: 

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

Alba Iulia, Bl. 1 Decembrie 1918 nr.68, jud. Alba, reprezentată prin prof. Sorin Valerian 

Chirilă în calitate de director general  

şi 

 

2. Asociaţia Caritas Mitropolitan Greco - Catolic Blaj, cu sediul în Blaj, Str.Republicii Nr.8, 

jud. Alba, reprezentată prin pr. Nicolae Anuşcă, în calitate de director general. 

  

  

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

nr. 4026/153/22.04.2008, după cum urmează: 

 
 
ART.I Se modifică şi se completează Art.6 Responsabilităţile DGASPC ALBA, pct. a) 

care va avea următorul cuprins: 

a) Decontează lunar, între 24 şi 31 ale lunii, suma în cuantum de 18 lei/beneficiar/lună 

pentru maxim 80 beneficiari cărora li s-au acordat servicii de specialitate prin Programul 

Bunul Samaritean, în luna precedentă. Decontarea se face în baza facturii emise de către 

Asociaţia Caritas Mitropolitan Greco - Catolic Blaj şi a documentului centralizator prin 

care să se justifice lunar sumele cheltuite. 

ART.II Se modifică Art.7 Responsabilităţile ASOCIAŢIEI CARITAS MITROPOLITAN 
GRECO - CATOLIC BLAJ pct. b) şi se completează cu pct. k) şi l) care vor avea următorul 
cuprins: 

b) Facturează lunar, între 1 şi 5 ale lunii, cheltuieli în valoare de 18 lei/beneficiar/lună pentru 

maxim 80 beneficiar cărora li s-au acordat servicii de specialitate prin Programul Bunul 



Samaritean, în luna precedentă. Factura este însoţită de un raport detaliat privind situaţia 

beneficiarilor şi de un document centralizator prin care să se justifice lunar sumele 

cheltuite.  

 

Se completează cu: 
 

k)   Răspunde în faţa inspecţiei sociale pentru respectarea standardelor legale în vigoare; 

l)  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.9  Durata Convenţiei care va avea următorul cuprins: 

       Se prelungeşte Convenţia de parteneriat pe o perioadă de 3 luni 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 nr. 4026/153/22.04.2008 rămân în 

vigoare. 

 Prezentul Act adiţional 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 

 ASOCIAŢIA CARITAS 
MITROPOLITAN GRECO – 

CATOLIC BLAJ 

Director general, 
Prof. SORIN VALERIAN CHIRILĂ 

 
 

 
 
 

Director general, 
Pr. NICOLAE ANUŞCĂ  

Contabil Şef. 
GHEORGHE CRISTEA 

 
 

 Director executiv, 
ANCUŢA SĂLCUDEAN 

Director General Adj. 
VALENTIN FRĂCEA 

 
 

Avizat juridic, 
Jr. OVIDIU MÂNDROC 

  



 
 
      DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ                                ASOCIAŢIA CARITAS 
     SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI                          MITROPOLITAN GRECO - CATOLIC           

ALBA                                                                                               BLAJ 
 
     Nr.                                 Nr.      

 
ACT ADIŢIONAL NR. 2  

LA CONVENŢIA DE PARTENERIAT NR. 4025/152/ 22.04.2008  
 
Încheiat între: 

1. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, cu sediul în municipiul Alba 
Iulia, Bl. 1 Decembrie 1918 nr.68, jud. Alba, reprezentată prin prof. Sorin Valerian Chirilă în 
calitate de director general  

şi 
2. Asociaţia Caritas Mitropolitan Greco - Catolic Blaj, cu sediul în Blaj, str. Republicii nr.8, jud. 

Alba, reprezentată legal prin pr. Nicolae Anuşcă, în calitate de director general. 
 

Părţile de comun acord, convin asupra modificării şi completării Convenţiei de parteneriat nr. 
4025/152/ 22.04.2008, după cum urmează: 
 
ART. I. Se modifică şi se completează Art.6 Responsabilităţile DGASPC Alba, pct. a) care va avea 
următorul cuprins: 
 

a) Decontează lunar, între 24 şi 31 ale lunii, suma în cuantum de 34 lei/ beneficiar/lună pentru un 

număr de maximum 160 de contracte de furnizare de servicii încheiate cu beneficiarii Centrului 

de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice Blaj şi Teiuş. Decontarea se face în baza 

facturii emise de Asociaţia Caritas Mitropolitan Greco - Catolic Blaj şi a documentului 

centralizator prin care să se justifice lunar sumele cheltuite.  

ART.II Se modifică Art.7 Responsabilităţile ASOCIAŢIEI CARITAS MITROPOLITAN 
GRECO - CATOLIC BLAJ pct. b) şi se completează cu pct. l) care va avea următorul cuprins: 

b)  Facturează lunar, între 1 şi 5 ale lunii, cheltuieli în cuantum de 34 lei/lună/beneficiar pentru un 

număr de maximum 160 de contracte de furnizare de servicii încheiate cu beneficiarii cărora li 

s-au acordat servicii în luna precedentă în cadrul Centrului de îngrijire la domiciliu a 

persoanelor vârstnice Blaj şi Teiuş. Decontarea se fundamentează pe baza contractului de 

furnizare de servicii pe care beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia îl semnează cu 

Asociaţia Caritas Mitropolitan Greco - Catolic Blaj, contract ce va fi avizat de către DGASPC 

Alba, şi a documentului centralizator prin care să se justifice lunar sumele cheltuite.                   

Se completează cu: 
l) 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.9. Durata convenţiei şi va avea următorul cuprins: 

  Se prelungeşte Convenţia de parteneriat pe o perioadă de 3 luni 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 nr. 4025/152/ 22.04.2008 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 Caritas 
    Socială şi Protecţia Copilului Alba                                       Mitropolitan Greco - Catolic  Blaj 
           
                 Director general,                                                                  Director general,  
   Prof. SORIN VALERIAN CHIRILA                                         Pr. NICOLAE ANUŞCĂ                        

 
 

                   Contabil şef,                                   Director executiv, 
           GHEORGHE CRISTEA                         ANCUŢA SĂLCUDEAN 
   
 
                 Director executiv,  
             MARIUS SCHIAU  
 
                
                 Avizat juridic,                         
             OVIDIU  MÂNDROC  

  



DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ                      ASOCIAŢIA  FILANTROPIA ORTODOXĂ  

                ŞI PROTECŢIA COPILULUI                                                                     FILIALA SEBEŞ 

                                 ALBA                                                                                               

   NR.                                                              NR.   

 
ACT ADIŢIONAL NR. 2  

LA CONVENŢIA DE PARTENERIAT NR. 384/07/ 13.01.2011 

 
 
Încheiat între: 

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

Iulia, Bl. 1 Decembrie 1918 nr.68, jud. Alba, reprezentată prin prof. Sorin Valerian Chirilă în 

calitate de director general 

şi 

2. Asociaţia Filantropia Ortodoxă filiala Sebeş, cu sediul în Sebeş, Str. Mihail Kogalniceanu nr.166 

C, jud. Alba, reprezentată prin pr. Gheorghe Marin, în calitate de preşedinte. 

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

384/07/ 13.01.2011, după cum urmează: 

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

3. Decontează lunar, între 24 şi 31 ale lunii, suma în cuantum de 1050 lei/lună/beneficiar pentru 

maxim 15 copii cărora li s-au acordat servicii de specialitate în cadrul casei de tip familial „Sf. 

Gheorghe” Sebeş în luna precedentă. Suma de 1050 lei/lună/beneficiar se decontează pentru 

beneficiarii prezenţi în casă pe tot parcursul lunii, iar pentru beneficiarii care sunt plecaţi 

temporar în familie în cursul unei luni, suma se calculează proporţional cu zilele petrecute în 

Casa de tip familial la un cost de 1050 lei/lună/beneficiar, iar pentru zilele în care copilul este 

plecat în familie la o sumă de 525 lei/lună/beneficiar. Decontarea se face în baza facturii emise de 

către Asociaţia Filantropia Ortodoxă filiala Sebeş şi a documentului centralizator prin care să se 

justifice lunar sumele cheltuite.  

 ART.II Se modifică Art.4  Obligaţiile Asociaţiei Filantropia Ortodoxă filiala Sebeş pct.2) şi 
se completează cu pct.21) care va avea următorul cuprins: 

2.  Facturează lunar, între 1 şi 5 ale lunii, cheltuieli în valoare de 1050 lei/lună/beneficiar pentru 

maxim 15 copii cărora li s-au acordat servicii de specialitate în cadrul Casei de tip familial “Sf. 

Gheorghe” Sebeş în luna precedentă. Suma de 1050 lei/lună/beneficiar se facturează pentru 

beneficiarii prezenţi în casă pe tot parcursul lunii, iar pentru beneficiarii care sunt plecaţi 



temporar în familie în cursul unei luni, suma se calculează proporţional cu zilele petrecute în 

Casa de tip familial la un cost de 1050 lei/lună/beneficiar, iar pentru zilele în care copilul este 

plecat în familie la o sumă de 525 lei/lună/beneficiar. Factura este însoţită de un raport detaliat 

privind starea copiilor şi de un document centralizator prin care să se justifice lunar sumele 

cheltuite.  

21. 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  care va avea următorul cuprins: 

       Se prelungeşte Convenţia de parteneriat pe o perioadă de 3 luni 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 nr. 384/07/ 13.01.2011 rămân în vigoare. 

  

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

 
 
 
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ    ASOCIAŢIA FILANTROPIA 
SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI                                ORTODOXĂ  

ALBA                                                                                                    FILIALA SEBEŞ 
 
 
          Director General                Preşedinte 
Prof. SORIN VALERIAN CHIRILĂ                                             Pr. GHEORGHE MARIN 
 
 
 
          Contabil Şef, 
  GHEORGHE CRISTEA  
 
 
    Director General Adj., 
   VALENTIN FRĂCEA  
 
 
         Avizat Juridic, 
   OVIDIU MÂNDROC  



Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba 

Arhiepiscopia Ortodoxă     
Alba Iulia 

Asociaţia Filantropia 
Ortodoxă 
Alba Iulia 

 
Nr.    
 

 
Nr.    
 

 
 Nr. 

 
ACT ADIŢIONAL NR.4 LA 

CONVENŢIA DE PARTENERIAT NR.13528/152/04/ 21.01.2010 
 
 
Încheiat între : 
 

1. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, cu sediul în municipiul Alba 
Iulia, Bl. 1 Decembrie 1918 nr.68, jud. Alba, reprezentată prin prof. Sorin Valerian Chirilă în 
calitate de director general; 

 
2. Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, str. Mihai Viteazu, nr. 16, jud. 

Alba, reprezentată prin Înaltpreasfinţitul Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei; 
 

3. 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. 

13528/152/04/ 21.01.2010, după cum urmează: 

 
 
ART.I Se modifică şi se completează Art.3 Obligaţiile DGASPC Alba, 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 

fiecare copil căruia i s-au acordat servicii de specialitate în cadrul casei de tip familial „Sf. 

Nicolae” Tîrsa, în luna precedentă. Suma de 1050 lei/lună/beneficiar se decontează pentru 

beneficiarii prezenţi în casă pe tot parcursul lunii, iar pentru beneficiarii care sunt plecaţi 

temporar în familie în cursul unei luni, suma se calculează proporţional cu zilele petrecute în 

Casa de tip familial la un cost de 1050 lei/lună/beneficiar, iar pentru zilele în care copilul este 

plecat în familie la o sumă de 525 lei/lună/beneficiar. Decontarea se face în baza facturii emise 

de către Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia şi a documentului centralizator prin care să se 

justifice lunar sumele cheltuite.  

 
 
 
 



ART.II Se modifică Art.5 Obligaţiile Asociaţiei Filantropia Ortodoxă Alba Iulia pct.2) şi pct.5) 

şi se completează cu pct.21), 22), 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 

fiecare copil căruia i s-au acordat servicii de specialitate în cadrul casei de tip familial „Sf. 

Nicolae” Tîrsa, în luna precedentă. Suma de 1050 lei/lună/beneficiar se facturează pentru 

beneficiarii prezenţi în casă pe tot parcursul lunii, iar pentru beneficiarii care sunt plecaţi 

temporar în familie în cursul unei luni, suma se calculează proporţional cu zilele petrecute în 

Casa de tip familial la un cost de 1050 lei/lună/beneficiar, iar pentru zilele în care copilul este 

plecat în familie la o sumă de 525 lei/lună/beneficiar. Factura este însoţită de un raport detaliat 

privind starea copiilor şi de un document centralizator prin care să se justifice lunar sumele 

cheltuite; 

5.  Organizează şi răspunde de asigurarea măsurilor de protecţie a muncii, fiind de asemenea obligat 

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; 

 

Se completează cu: 
 
21.  Răspunde în faţa inspecţiei sociale pentru respectarea standardelor legale în vigoare; 

22. Răspunde, în totalitate, de efectuarea verificărilor tehnice, la termenele scadente, pentru 

instalaţiile/echipamentele din domeniul ISCIR (CT şi conducte de gaz natural); 

23. Răspunde de efectuarea supravegherii şi verificării instalaţiilor/echipamentelor din domeniul 

ISCIR prin deservirea acestora cu personal autorizat, conform cerinţelor prevăzute în 

prescripţiile tehnice aplicabile. 

24. 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.6  Durata Convenţiei  care va avea următorul cuprins: 

       Se prelungeşte Convenţia de parteneriat pe o perioadă de 3 luni 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 nr. 13528/152/04/ 21.01.2010 rămân în 

vigoare. 

 
 Prezentul act adiţional se încheie în 5 exemplare, câte unul pentru fiecare parte şi  două pentru 

Consiliul Judeţean Alba. 

 
 
 

Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului  

Alba 

Arhiepiscopia Ortodoxă        
Alba Iulia 

Asociaţia Filantropia 
Ortodoxă 
Alba Iulia 

  
           
            Director general,                                       † IRINEU                                           Preşedinte 
Prof. SORIN VALERIAN CHIRILĂ       Arhiepiscop al Alba Iuliei           Pr. NICOLAE CĂLIN IGNAT 
 
 
 
             Contabil şef,                                                                                                      Director economic, 
     GHEORGHE CRISTEA                                                                                           NICOLETA FILIP 
 
 
 
        Director General Adj.                                                                                            Director executiv, 
      VALENTIN FRĂCEA                                                                                            DANIELA TRUŢĂ 
 
 
            Avizat juridic,                                                                                                    Coordonator centru, 
  Jr. OVIDIU MÂNDROC                                                                                   Pr.  RADU NOVACOVSKI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 

Alba 
 

 Asociaţia „Maria Mirabela”  
Draşov 

Nr.  Nr.  
 

 
 

ACT ADIŢIONAL NR. 2 LA  
CONVENŢIE DE COOPERARE NR. 9193/1/ 28.11.2005 

 
 Încheiat  între: 

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

municipiul Alba Iulia, Bl. 1 Decembrie 1918 nr.68, jud. Alba, reprezentată prin prof. 

Sorin Valerian Chirilă în calitate de director general  

şi 

 

2. Asociaţia „Maria Mirabela”, cu sediul în Com. Şpring, Sat. Draşov nr.48, jud. Alba, 

reprezentată prin Mirabela Alina Solonti, în calitate de preşedinte. 

  

  

 

 Părţile de comun acord, convin asupra modificării şi completării Convenţiei de 

cooperare nr. 9193/1/ 28.11.2005, după cum urmează: 

 
 
ART.I Se modifică şi se completează Art.3 OBLIGAŢIILE DGASPC ALBA, pct.a) care 

va avea următorul cuprins: 

a) Decontează lunar, între 24 şi 31 ale lunii, suma în cuantum de 1050 lei/beneficiar/lună 

pentru maxim 16 beneficiari cărora li s-au acordat servicii de specialitate în cadrul 

Casei de tip familial în luna precedentă. Suma de 1050 lei/lună/beneficiar se 

decontează pentru beneficiarii prezenţi în casă pe tot parcursul lunii, iar pentru 

beneficiarii care sunt plecaţi temporar în familie în cursul unei luni, suma se calculează 

proporţional cu zilele petrecute în Casa de tip familial la un cost de 1050 

lei/lună/beneficiar, iar pentru zilele în care copilul este plecat în familie la o sumă de 



525 lei/lună/beneficiar. Decontarea se face în baza facturii emise de către Asociaţia 

„Maria Mirabela” Draşov şi a documentului centralizator prin care să se justifice lunar 

sumele cheltuite. 

 

ART.II Se modifică Art.4 OBLIGAŢIILE ASOCIAŢIEI „MARIA MIRABELA” DRAŞOV 
pct. b) şi pct. g) şi se completează cu pct. t), u),v) şi x) care vor avea următorul cuprins: 

 

b) Facturează lunar, între 1 şi 5 ale lunii, cheltuieli în valoare de 1050 lei/beneficiar/lună 

pentru maxim 16 beneficiar cărora li s-au acordat servicii de specialitate în cadrul 

Casei de tip familial în luna precedentă. Suma de 1050 lei/lună/beneficiar se 

facturează pentru beneficiarii prezenţi în casă pe tot parcursul lunii, iar pentru 

beneficiarii care sunt plecaţi temporar în familie în cursul unei luni, suma se calculează 

proporţional cu zilele petrecute în Casa de tip familial la un cost de 1050 

lei/lună/beneficiar, iar pentru zilele în care copilul este plecat în familie la o sumă de 

525 lei/lună/beneficiar. Factura este însoţită de un raport detaliat privind starea copiilor 

şi de un document centralizator prin care să se justifice lunar sumele cheltuite.  

 g) Organizează şi răspunde de asigurarea măsurilor de protecţie a muncii, fiind de 

asemenea obligat 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; 

 
Se completează cu: 
 
 

t)   Răspunde în faţa inspecţiei sociale pentru respectarea standardelor legale în vigoare; 

u) Răspunde, în totalitate, de efectuarea verificărilor tehnice, la termenele scadente, pentru 

instalaţiile/echipamentele din domeniul ISCIR (CT şi conducte de gaz natural); 

v) Răspunde de efectuarea supravegherii şi verificării instalaţiilor/echipamentelor din 

domeniul ISCIR prin deservirea acestora cu personal autorizat, conform cerinţelor 

prevăzute în prescripţiile tehnice aplicabile; 

x) 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 care va avea următorul cuprins: 

       Se prelungeşte Convenţia de cooperare pe o perioadă de 3 luni 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 nr. 9193/1/ 28.11.2005 rămân în 

vigoare. 

 

 Prezentul Act adiţional 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 

 ASOCIAŢIA „MARIA MIRABELA” 
DRAŞOV 

Director general, 
Prof. SORIN VALERIAN CHIRILĂ 

 
 

 
 
 

Preşedinte, 
MIRABELA ALINA SALONTI  

Contabil Şef. 
GHEORGHE CRISTEA 

 
 

  

Director General Adj. 
VALENTIN FRĂCEA 

 
 

Avizat juridic, 
Jr. OVIDIU MÂNDROC 

  

 



Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba 

Arhiepiscopia Ortodoxă     
Alba Iulia 

Asociaţia Filantropia 
Ortodoxă 
Alba Iulia 

 
Nr.    
 

 
Nr.     

 
 Nr. 

 
ACT ADIŢIONAL NR.5 LA 

CONVENŢIA DE PARTENERIAT NR.520/153/05/21.01.2010 
 
 
Încheiat între : 
 

1. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, cu sediul în municipiul Alba 
Iulia, Bl. 1 Decembrie 1918 nr.68, jud. Alba, reprezentată prin prof. Sorin Valerian Chirilă în 
calitate de director general; 

 
2. Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, str. Mihai Viteazu, nr. 16, jud. 

Alba, reprezentată prin Înaltpreasfinţitul Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei; 
 

3. 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. 
520/153/5/21.01.2010, după cum urmează: 
 
 
ART.I Se modifică şi se completează Art.3 Obligaţiile DGASPC Alba, 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 

fiecare copil căruia i s-au acordat servicii de specialitate în cadrul casei de tip familial „Izvorul 

Tămăduirii” Oarda de Jos, în luna precedentă. Suma de 1050 lei/lună/beneficiar se decontează 

pentru beneficiarii prezenţi în casă pe tot parcursul lunii, iar pentru beneficiarii care sunt plecaţi 

temporar în familie în cursul unei luni, suma se calculează proporţional cu zilele petrecute în 

Casa de tip familial la un cost de 1050 lei/lună/beneficiar, iar pentru zilele în care copilul este 

plecat în familie la o sumă de 525 lei/lună/beneficiar. Decontarea se face în baza facturii emise 

de către Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia şi a documentului centralizator prin care să se 

justifice lunar sumele cheltuite.  

 
ART.II Se modifică Art.5 Obligaţiile Asociaţiei Filantropia Ortodoxă Alba Iulia pct.2) şi se 
completează cu pct.22) care va avea următorul cuprins: 
 
2. Facturează lunar, între 1 şi 5 ale lunii, cheltuieli în valoare de 1050 lei/lună/beneficiar pentru 

fiecare copil căruia i s-au acordat servicii de specialitate în cadrul casei de tip familial „Izvorul 



Tămăduirii” Oarda de Jos, în luna precedentă. Suma de 1050 lei/lună/beneficiar se facturează 

pentru beneficiarii prezenţi în casă pe tot parcursul lunii, iar pentru beneficiarii care sunt plecaţi 

temporar în familie în cursul unei luni, suma se calculează proporţional cu zilele petrecute în 

Casa de tip familial la un cost de 1050 lei/lună/beneficiar, iar pentru zilele în care copilul este 

plecat în familie la o sumă de 525 lei/lună/beneficiar. Factura este însoţită de un raport detaliat 

privind starea copiilor şi de un document centralizator prin care să se justifice lunar sumele 

cheltuite.  

Se completează cu: 
 
22. Acceptă orice control planificat sau inopinat din partea instituţiilor abilitate care vizează starea 

imobilului, a copiilor şi execuţia financiară. 

 
ART.III Se modifică Art.6  Durata Convenţiei  care va avea următorul cuprins: 

       Se prelungeşte Convenţia de parteneriat pe o perioadă de 3 luni 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 nr. 520/153/5/21.01.2010 rămân în vigoare. 

 
 Prezentul act adiţional se încheie în 5 exemplare, câte unul pentru fiecare parte şi  două pentru 
Consiliul Judeţean Alba. 
 
 

Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului  

Alba 

Arhiepiscopia Ortodoxă        
Alba Iulia 

Asociaţia Filantropia 
Ortodoxă 
Alba Iulia 

  
           Director general,                                       † IRINEU                                           Preşedinte 
Prof. SORIN VALERIAN CHIRILĂ       Arhiepiscop al Alba Iuliei           Pr. NICOLAE CĂLIN IGNAT 
 
 
 
             Contabil şef,                                                                                                      Director economic, 
     GHEORGHE CRISTEA                                                                                           NICOLETA FILIP 
 
 
 
        Director General Adj.                                                                                            Director executiv, 
      VALENTIN FRĂCEA                                                                                            DANIELA TRUŢĂ 
 
 
            Avizat juridic,                                                                                                    Coordonator centru, 
  Jr. OVIDIU MÂNDROC                                                                                            Pr. DAN IOAN MIHAIL 
 
 



 
    Direcţia Generală de Asistenţă                                  Asociaţia Filantropia 

Socială şi Protecţia Copilului Alba                                                 Ortodoxă Alba Iulia 

 

 Nr.                                                                                                Nr.  

 
 

ACT ADIŢIONAL NR. 4  
LA CONVENŢIA DE PARTENERIAT NR. 681/23/03.02.2005 

  
Încheiat între: 

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

Iulia, Bl. 1 Decembrie 1918 nr.68, jud. Alba, reprezentată prin prof. Sorin Valerian Chirilă în 

calitate de director general; 

 

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. 

681/23/03.02.2005, după cum urmează: 

 
ART.I Se modifică şi se completează Art.7. Obligaţiile DGASPC Alba 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 

fiecare copil căruia i s-au acordat servicii de specialitate în cadrul Aşezământului Social ”Sf. 

Vasile cel Mare” Alba Iulia, în luna precedentă. Suma de 1050 lei/lună/beneficiar se decontează 

pentru beneficiarii prezenţi în casă pe tot parcursul lunii, iar pentru beneficiarii care sunt plecaţi 

temporar în familie în cursul unei luni, suma se calculează proporţional cu zilele petrecute în 

Aşezământul Social la un cost de 1050 lei/lună/beneficiar, iar pentru zilele în care copilul este 

plecat în familie la o sumă de 525 lei/lună/beneficiar. Decontarea se face în baza facturii emise 

de către Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia şi a documentului centralizator prin care să se 

justifice lunar sumele cheltuite.  

 

 

 



ART.II Se modifică Art.8 Obligaţiile Asociaţiei Filantropia Ortodoxă Alba Iulia pct.2) şi pct.5) 

şi se completează cu pct.21), 22), 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 

fiecare copil căruia i s-au acordat servicii de specialitate în cadrul Aşezământului Social ”Sf. 

Vasile cel Mare” Alba Iulia, în luna precedentă. Suma de 1050 lei/lună/beneficiar se facturează 

pentru beneficiarii prezenţi în casă pe tot parcursul lunii, iar pentru beneficiarii care sunt plecaţi 

temporar în familie în cursul unei luni, suma se calculează proporţional cu zilele petrecute în 

Aşezământul Social la un cost de 1050 lei/lună/beneficiar, iar pentru zilele în care copilul este 

plecat în familie la o sumă de 525 lei/lună/beneficiar. Factura este însoţită de un raport detaliat 

privind starea copiilor şi de un document centralizator prin care să se justifice lunar sumele 

cheltuite; 

5. Organizează şi răspunde de asigurarea măsurilor de protecţie a muncii, fiind de asemenea obligat 

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; 

 
Se completează cu: 

 

21. Răspunde în faţa inspecţiei sociale pentru respectarea standardelor legale în vigoare; 

22.Răspunde, în totalitate, de efectuarea verificărilor tehnice, la termenele scadente, pentru  

instalaţiile/echipamentele din domeniul ISCIR (CT şi conducte de gaz natural); 

23.Răspunde de efectuarea supravegherii şi verificării instalaţiilor/echipamentelor din domeniul 

ISCIR prin deservirea acestora cu personal autorizat, conform cerinţelor prevăzute în prescripţiile 

tehnice aplicabile; 

24.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.10  Durata Convenţiei  care va avea următorul cuprins: 

       Se prelungeşte Convenţia de parteneriat pe o perioadă de 3 luni 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 nr. 681/23/03.02.2005 rămân în vigoare. 

 
 Prezentul act adiţional 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 

 Asociaţia Filantropia 
Ortodoxă 
Alba Iulia 

  
           Director general,                                                                                               Preşedinte 
Prof. SORIN VALERIAN CHIRILĂ                                                         Pr. NICOLAE CĂLIN IGNAT 
 
 
 
             Contabil şef,                                                                                                      Director economic, 
     GHEORGHE CRISTEA                                                                                           NICOLETA FILIP 
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ACT ADIŢIONAL NR. 3  
LA ACORDUL DE PARTENERIAT DIN DATA DE 23.11.2006 

 
Încheiat între: 

1. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba (DGASPC) cu 

sediul în municipiul Alba Iulia, Bl. 1 Decembrie 1918 nr.68, jud. Alba, reprezentată prin 

prof. Sorin Valerian Chirilă în calitate de director general; 

 

2. Direcţia de Asistenţă Socială (DAS) din subordinea Consiliului Local al 
municipiului Alba Iulia, cu sediul in municipiul Alba Iulia, str. Bucovinei nr 3, Jud. 

Alba, reprezentată prin Cristescu Adela, în calitate de director executiv; 

 

3. Asociaţia pentru Consiliere şi Asistenţă Specializată ACAS Alba Iulia, cu sediul în 

municipiul Alba Iulia, Str. Macului nr.19, Jud. Alba, reprezentată prin Ghircău Ana 

Mirela, în calitate de preşedinte. 

 

Părţile de comun acord, convin asupra modificării şi completării Acordului de 

parteneriat încheiat în data de 23.11.2006, după cum urmează: 

 

ART. I.  Se modifică şi se completează Art.3, I Obligaţiile DGASPC Alba, care va 
avea următorul cuprins: 

a) Decontează lunar, între 24 şi 31 ale lunii, suma în cuantum de 773 

lei/beneficiar/lună pentru maxim 15 beneficiari aflaţi cu măsură de protecţie, cărora 

li s-au acordat servicii de specialitate în regim de zi în cadrul centrului în luna 

precedentă. Decontarea se face în baza facturii emise de către Asociaţia pentru 

Consiliere şi Asistenţă Specializată ACAS Alba Iulia şi a documentului centralizator 

prin care să se justifice lunar sumele cheltuite; 



b) Suma prevazută la lit. a) 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. 

c) Urmăreşte şi verifică modul în care sunt respectate standardele minime specifice de 

calitate pentru serviciile acordate; 

d) Asigură rezolvarea eventualelor disfuncţii ce pot apărea în realizarea drepturilor 

copiilor referitoare la accesul la serviciile publice de instrucţie-educaţie şi sănătate. 

e) Beneficiarii serviciilor de recuperare cărora li s-a instituit o măsură de protecţie sunt 

admişi în centru în baza dispoziţiei directorului general al DGASPC Alba. 
 

ART. II   Se modifică Art. 3, II Obligaţiile Direcţiei de Asistenţă Socială Alba Iulia 
care va avea următorul cuprins: 

a)  Aprobarea dreptului la serviciile de recuperare se face de către Primarul 

municipiului Alba Iulia pentru copiii a căror părinţi au domiciliul/reşedinţa  în Alba 

Iulia; 

b)  Lunar DAS Alba Iulia va propune spre decontare suma/copil/lună, respectiv până la 

773 lei, aprobată prin HCL nr._______________ în baza facturii emise de ACAS 

Alba Iulia, care reprezintă cheltuiala efectivă a lunii pentru care se solicită plata 

serviciilor de recuperare pentru beneficiarii ai căror părinţi au domiciliul în Alba Iulia;  

c) DAS Alba Iulia va propune plata  cheltuielilor pentru un număr de cel mult 20 copii 

cu domiciliul/reşedinţa în municipiul Alba Iulia; 

d) Urmăreşte şi verifică modul în care sunt respectate standardele minime specifice de 

calitate pentru  serviciile acordate. 

 

 Art.III Se modifică Art.3, III Obligaţiile Asociaţiei pentru Consiliere şi Asistenţă 
Specializată ACAS Alba Iulia şi se completează cu pct. n), pct. o) pct. p) şi pct. q), 
care vor avea următorul cuprins: 

a) Furnizează servicii specializate copiilor pentru care directorul  general al DGASPC 

Alba a emis dispoziţie de furnizare a serviciilor; 

b) Asigură managementul serviciului, utilizând sumele de bani primite care fac obiectul  

prezentului Acord de parteneriat strict pentru susţinerea furnizării serviciilor la 

nivelul centrului; 

c) Facturează lunar, între 1 şi 5 ale lunii, cheltuieli în valoare de 773 lei/beneficiar/lună 

pentru maxim 15 beneficiari cărora li s-au acordat servicii de specialitate în cadrul 

centrului în luna precedentă. Factura este însoţită de un raport detaliat privind 

starea beneficiarilor şi de un document centralizator prin care să se justifice lunar 

sumele cheltuite;  



d) Suma prevăzută la pct. c) 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; 

e) Depune diligenţele necesare pentru obţinerea certificatului de acreditare şi licenţiere 

în condiţiile legii, pentru acordarea serviciilor sociale specifice; 

f) 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; 

g) Organizează şi răspunde de asigurarea măsurilor de protecţie a muncii, fiind de 

asemenea obligat 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; 

h) Asigură întreţinerea serviciilor din cadrul centrului prin achitarea cheltuielilor curente 

(gaz, curent, gunoi, telefon, apă); 

i) Asigură servicii personalizate de care au nevoie copiii în conformitate cu standardele 

legale în vigoare; 

j)  Asigură confidenţialitatea cazurilor şi solicită DGASPC Alba aprobarea pentru orice 

acţiune în care este implicat copilul în relaţia cu mass – media; 

k)  Informează DGASPC Alba cu 3 zile înainte despre desfăşurarea unor acţiuni în 

scop cultural, social sau turistic, în care vor fi implicaţi copiii; 

l) Pune la dispoziţia partenerilor proceduri şi instrumente de lucru în domeniul furnizării 

serviciilor specializate, precum şi date statistice relevante despre grupurile ţintă; 

 m) Pune la dispoziţia partenerilor, la solicitarea acestora,  acte doveditoare privind 

cheltuirea sumei alocate; 

Se completează cu: 
 

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

vigoare; 

o) Răspunde, în totalitate, de efectuarea verificărilor tehnice, la termenele scadente, 

pentru instalaţiile/echipamentele din domeniul ISCIR (CT şi conducte de gaz 

natural); 

p)  Răspunde de efectuarea supravegherii şi verificării instalaţiilor/echipamentelor din 

domeniul ISCIR prin deservirea acestora cu personal autorizat, conform cerinţelor 

prevăzute în prescripţiile tehnice aplicabile; 

q)  Acceptă solicitarea de verificare de către instituţiile abilitate, în orice moment, a 

activităţii sociale şi financiare derulate în cadrul prezentului acord de parteneriat. 

 



ART. IV Se modifică Art.4  Durata Acordului de parteneriat care va avea următorul 
cuprins: 
       Se prelungeşte Acordul de parteneriat pe o perioadă de 3 luni şi intră în vigoare, 

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

Alba. După expirarea termenului, părţile îşi rezervă dreptul să prelungească prezentul 

acord de parteneriat dacă activitatea decurge în condiţii optime. 

ART. V Celelalte clauze ale Acordului de parteneriat rămân în vigoare. 

 Prezentul Act adiţional se încheie în 5 exemplare, câte unul pentru fiecare parte şi   

două pentru Consiliul Judeţean Alba. 
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CONVENŢIE DE COOPERARE 
 
 
 

Încheiată între : 

 

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

municipiul Alba Iulia, Bl. 1 Decembrie 1918 nr.68, jud. Alba, reprezentată prin prof. 

Sorin Valerian Chirilă în calitate de director general 

şi 

2. Asociaţia „Sfânta Veronica” Dumbrava, cu sediul în comuna Unirea, sat Dumbrava nr. 

246, jud. Alba, reprezentată prin Pr. Arh. Crişan Teodor, în calitate de preşedinte. 

 

 

 
Capitolul I.  OBIECTUL/OBIECTIVUL PARTENERIATULUI 
 
Art.1 Obiectul parteneriatului îl constituie organizarea şi funcţionarea Complexului de 
servicii sociale “Sf. Veronica” Dumbrava care cuprinde:   

 Casa de tip familial;  

 Centrul maternal; 

 Serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, 

 

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, precum şi pentru copilul cu risc crescut de 

separare de părinţi. 
 
 
 
 
 
 
 



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 1050 lei/beneficiar/lună 

pentru fiecare beneficiar căruia i s-au acordat servicii de specialitate în cadrul 

Complexului de Servicii Sociale „Sf. Veronica” Dumbrava în luna precedentă. Suma de 

1050 lei/beneficiar/lună se decontează pentru beneficiarii prezenţi în Complexul de 

servicii sociale pe tot parcursul lunii, iar pentru beneficiarii care sunt plecaţi temporar în 

familie în cursul unei luni, suma se calculează proporţional cu zilele petrecute în 

Complexul de servicii sociale la un cost de 1050 lei/beneficiar/lună, iar pentru zilele în 

care copilul este plecat în familie la o sumă de 525 lei/beneficiar/lună. Decontarea se 

face în baza facturii emise de către Asociaţia „Sfânta Veronica” Dumbrava şi a 

documentului centralizator prin care să se justifice lunar sumele cheltuite; 

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 Asociaţiei cu privire la orice plasament care se doreşte 

realizat în Complexul de Servicii Sociale „Sf. Veronica” Dumbrava, 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 copiilor 

referitoare la accesul la serviciile publice de instrucţie-educaţie şi sănătate. 

 
Art.4 Obligaţiile Asociaţiei „Sfânta Veronica” Dumbrava 
 

1. Asigură servicii personalizate de care au nevoie beneficiarii rezidenţi în conformitate cu 

standardele legale în vigoare; 

2. Facturează lunar, între 1 şi 5 ale lunii, cheltuieli în valoare de 1050 lei/beneficiar/lună 

pentru fiecare beneficiar căruia i s-au acordat servicii de specialitate în cadrul 

Complexului de Servicii Sociale „Sf. Veronica” Dumbrava în luna precedentă. Suma de 

1050 lei/beneficiar/lună se facturează pentru beneficiarii prezenţi în Complex pe tot 

parcursul lunii, iar pentru beneficiarii care sunt plecaţi temporar în familie în cursul unei 

luni, suma se calculează proporţional cu zilele petrecute în Complexul de servicii 

sociale la un cost de 1050 lei/beneficiar/lună, iar pentru zilele în care beneficiarul este 

plecat în familie la o sumă de 525 lei/beneficiar/lună. Factura este însoţită de un raport 



detaliat privind starea beneficiarilor şi de un document centralizator prin care să se 

justifice lunar sumele cheltuite; 

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 Complexului de servicii sociale şi va 

răspunde de întreaga activitate având dreptul de a decide asupra cheltuielilor în funcţie 

de necesităţi. Preşedintele Asociaţiei reprezintă Complexul în faţa Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba şi răspunde de respectarea drepturilor 

beneficiarilor ocrotiţi în cadrul Complexului de Servicii Sociale „Sf. Veronica” Dumbrava; 

5. Să atragă fondurile şi resursele materiale necesare, altele decât cele prevăzute prin 

bugetul judeţului, pentru buna desfăşurare a activităţii în Complexul de servicii sociale; 

6. Pune la dispoziţie imobilele şi dotările necesare activităţii Complexului de Servicii 

Sociale „Sf. Veronica” Dumbrava;  

7. Asigură cazarmamentul şi echipamentul necesar beneficiarilor ocrotiţi în cadrul 

Complexului de servicii sociale; 

8. Asigură respectarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia 

copilului de tip rezidenţial în cadrul Complexul de Servicii Sociale „Sf. Veronica” 

Dumbrava; 

9. 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; 

10.  Comunică lunar la DGASPC Alba locurile disponibile şi structura acestora pe sexe; 

11.  Înscrie beneficiarii rezidenţi la medicul de familie şi răspunde de asigurarea stării de 

sănătate a acestora; 

12.  Solicită acordul părinţilor pentru cazurile în care este nevoie de intervenţii medicale 

deosebite; 

13.  Informează în termen de maxim 24 de ore DGASPC Alba despre cazurile de 

beneficiari care au probleme de sănătate şi pentru care este necesară efectuarea de 

tratamente medicale sau spitalizare; 

14.  Informează în termen de maxim 24 de ore DGASPC Alba despre cazurile de copii 

implicaţi în evenimente deosebite; 

15.  Asigură confidenţialitatea cazurilor şi solicită DGASPC Alba aprobarea pentru orice 

acţiune în care este implicat beneficiarul în relaţia cu mass - media; 

16.  Informează DGASPC Alba cu 3 zile înainte despre desfăşurarea unor acţiuni în scop 

cultural, social sau turistic, în care vor fi implicaţi copiii; 



17.  Depune diligenţele necesare pentru obţinerea certificatului de acreditare şi licenţiere în 

condiţiile legii, pentru acordarea serviciilor sociale specifice; 

18.  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; 

19.   Asigură întreţinerea serviciilor din cadrul Complexului prin achitarea cheltuielilor 

curente (gaz, curent, gunoi, telefon, apă), precum şi sumele de bani referitoare la 

drepturile materiale şi nevoile personale ale beneficiarilor; 

20.  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; 

21.  Răspunde de efectuarea supravegherii şi verificării instalaţiilor/echipamentelor din 

domeniul ISCIR prin deservirea acestora cu personal autorizat, conform cerinţelor 

prevăzute în prescripţiile tehnice aplicabile; 

22.  Răspunde, în totalitate, de efectuarea verificărilor tehnice, la termenele scadente, 

pentru instalaţiile/echipamentele din domeniul ISCIR (CT şi conducte de gaz natural); 

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 copiilor şi execuţia financiară.   

 
 
Capitolul III. DURATA CONVENŢIEI 

Art.5 Prezenta convenţie de cooperare se încheie pe o perioadă de 3 luni 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 două 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 . 
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DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ 
SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

ALBA 
 

  
 

 ASOCIAŢIA ”SFÂNTA VERONICA” 
DUMBRAVA 

Nr.  Nr.  

 
 

CONVENŢIE DE COOPERARE 
 
 
 

Încheiată între : 
 

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

municipiul Alba Iulia, Bl. 1 Decembrie 1918 nr.68, jud. Alba, reprezentată prin 

prof. Sorin Valerian Chirilă în calitate de director general 

şi 

2. Asociaţia „Sfânta Veronica” Dumbrava, cu sediul în comuna Unirea, sat 

Dumbrava nr. 246, jud. Alba, reprezentată prin Pr. Arh. Crişan Teodor, în calitate 

de preşedinte. 

 

 

Capitolul I.  SCOPUL ŞI OBIECTIVELE CONVENŢIEI 

Art.1 Scopul convenţiei 
 Scopul convenţiei îl constituie organizarea şi funcţionarea Căminul pentru 
persoane vârstnice Dumbrava şi a Căminul pentru persoane vârstnice Teiuş, 

destinate ocrotirii a 45, respectiv 15 persoane vârstnice şi cu dizabilităţi care se află în 

imposibilitatea de a-şi satisface nevoile de hrană, îmbrăcăminte, igienă, medicamente şi 

adăpost necesitând îngrijire temporară sau permanentă. 
 

Art.2 Obiectivele convenţiei 
 Creşterea permanentă a calităţii vieţii persoanelor care se află în nevoie, prin 

asigurarea hranei, îmbrăcămintei, igienei personale, medicamentelor, facilitarea 

reintegrării beneficiarilor în mediul de provenienţă promovând principiile moral creştine 

şi oferirea unor oportunităţi  pentru dezvoltarea potenţialului creator şi a încrederii în 

sine. 
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Activitatea Căminelor pentru persoane vârstnice Dumbrava şi Teiuş va fi condusă 

operativ de către preşedintele Asociaţiei şi va fi coordonată de un Consiliu de 

Coordonare şi Control care va avea în componenţă doi reprezentanţi desemnaţi din 

partea Asociaţiei „Sfânta Veronica” Dumbrava şi doi reprezentanţi ai DGASPC Alba, 

desemnaţi de către directorul general. 

 
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 430 

lei/beneficiar/lună pentru un număr de maximum 45 de beneficiari cărora li s-au 

acordat servicii de specialitate în cadrul Căminului pentru persoane vârstnice 

Dumbrava în luna precedentă; 

2. Decontează lunar, între 24 şi 31 ale lunii, suma în cuantum de 430 

lei/beneficiar/lună pentru un număr de maximum 15 beneficiari cărora li s-au 

acordat servicii de specialitate în cadrul Căminului pentru persoane vârstnice 

Teiuş în luna precedentă; 

3. Decontarea se face în baza contractelor de furnizare de servicii încheiate cu 

beneficiarii, a facturii emise de Asociaţia „Sfânta Veronica” Dumbrava şi a 

documentului centralizator prin care să se justifice lunar sumele cheltuite; 

4. Sumele prevăzute la pct.1) şi pct.2) vor fi plătite din Titlul 2 Cheltuieli cu bunuri şi 

servicii şi vor fi supuse eventualelor modificări ale acestor tipuri de cheltuieli 

dispuse prin acte normative aplicabile instituţiilor publice; 

5. Monitorizează evidenţa persoanelor ocrotite, precum şi respectarea drepturilor 

acestora în cadrul Căminelor pentru persoane vârstnice Dumbrava şi Teiuş; 

6. Urmăreşte respectarea standardelor minime specifice de calitate pentru 

persoanele aflate în Căminele pentru persoane vârstnice Dumbrava şi Teiuş; 

7. Oferă consultanţă de specialitate privind serviciile care fac obiectul activităţii 

Căminelor pentru persoane vârstnice Dumbrava şi Teiuş; 

8. Evaluează eficienţa serviciilor acordate şi oportunitatea continuării acestora. 
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Art. 4. Obligaţiile Asociaţiei „Sfânta Veronica” Dumbrava 
 

1. Asigură managementul serviciilor, utilizând sumele de bani primite din partea 

DGASPC Alba strict pentru susţinerea furnizării fiecărui tip de serviciu din cadrul 

Căminelor pentru persoane vârstnice Dumbrava şi Teiuş; 

2. Facturează lunar, între 1 şi 5 ale lunii, cheltuieli în valoare de 430 

lei/beneficiar/lună pentru maximum 45 beneficiari cărora li s-au acordat servicii de 

specialitate în cadrul Căminului pentru persoane vârstnice Dumbrava în luna 

precedentă; 

3. Facturează lunar, între 1 şi 5 ale lunii, cheltuieli în valoare de 430 

lei/beneficiar/lună pentru maximum 15 beneficiari cărora li s-au acordat servicii de 

specialitate în cadrul Căminului pentru persoane vârstnice Teiuş în luna 

precedentă; 

4. Sumele prevăzute la pct.2) şi pct.3) vor fi plătite de către DGASPC Alba din Titlul 

2. Cheltuieli cu bunuri şi servicii şi vor fi supuse eventualelor modificări ale 

acestor tipuri de cheltuieli dispuse prin acte normative aplicabile instituţiilor 

publice; 

5. Decontarea se fundamentează pe baza contractului de furnizare de servicii pe 

care beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia îl semnează cu DGASPC 

Alba, contract ce va fi întocmit de către DGASPC Alba şi a documentului 

centralizator prin care să se justifice lunar sumele cheltuite. 

6. Comunică lunar DGASPC Alba numeric şi nominal beneficiarii Căminelor pentru 

persoane vârstnice Dumbrava şi Teiuş; 

7. Asigură respectarea standardelor minime specifice de calitate pentru persoanele 

aflate în cadrul Căminelor pentru persoane vârstnice Dumbrava şi Teiuş; 

8. Oferă următoarele servicii pentru beneficiarii Căminelor pentru persoane 

vârstnice Dumbrava şi Teiuş: cazare, masă, menţinerea igienei personale a 

beneficiarilor şi a colectivităţii în care trăiesc aceştia, supraveghere, menţinerea 

sănătăţii şi urmărirea medicaţiei, integrare/reintegrare socială. 

9. Asigură serviciile personalizate de care au nevoie beneficiarii în conformitate cu 

standardele legale în vigoare;  

10. Răspunde în faţa inspecţiei sociale pentru respectarea standardelor legale în 

vigoare; 
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11. Depune diligenţele necesare pentru obţinerea certificatelor de acreditare în 

condiţiile legii pentru fiecare tip de serviciu, în vedere acordării serviciilor sociale 

specifice; 

12. 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;  

13. 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; 

14. Răspunde, în totalitate, de efectuarea verificărilor tehnice, la termenele scadente, 

pentru instalaţiile/echipamentele din domeniul ISCIR (CT şi conducte de gaz 

natural); 

15. Răspunde de efectuarea supravegherii şi verificării instalaţiilor/echipamentelor 

din domeniul ISCIR prin deservirea acestora cu personal autorizat, conform 

cerinţelor prevăzute în prescripţiile tehnice aplicabile; 

16. Pune la dispoziţie, în măsura posibilităţilor, cursuri de formare, instruire, pentru 

personalul care deserveşte Căminele pentru persoane vârstnice Dumbrava şi 

Teiuş, cursuri organizate în beneficiul angajaţilor Asociaţiei; 

17. Admiterea în cadrul Căminelor pentru protecţia persoanelor vârstnice Dumbrava 

şi Teiuş se face prin Decizia Consiliului de Coordonare şi Control al Asociaţiei 

„Sfânta Veronica” Dumbrava; 

18. Acceptă orice control planificat sau inopinat din partea instituţiilor abilitate care 

vizează starea beneficiarilor şi execuţia financiară.   

 
 
Capitolul  III. DURATA CONVENŢIEI 
 
Art. 5. Durata convenţiei  
 Convenţia de cooperare se încheie pe o perioadă de 3 luni 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 de cooperare dacă activitatea decurge în condiţii optime. 
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Capitolul IV . RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 
 
Art. 6. Executarea necorespunzătoare 

Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate, 

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 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 două părţi pe parcursul derulării convenţiei 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 poate 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 una pentru 

fiecare parte şi două pentru Consiliul Judeţean Alba. 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului  

Alba 
 

Director General, 
Prof. Sorin Valerian Chirilă  

 
 

Contabil şef, 
Gheorghe Cristea  

 
Director executiv, 

Marius Schiau  
 

Avizat juridic, 
Jr. Ovidiu Mândroc  

Asociaţia „Sfânta Veronica” 
Dumbrava 

 
 

Preşedinte, 
                Pr. Arh. Teodor Crişan  
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