
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 HOTĂRÂRE 
privind delegarea unor atribuţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba 
 
              Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară în data de  27  martie  2014; 
           
        Luând în dezbatere: 
           - Expunerea de motive la Proiectul de hotărâre privind delegarea unor atribuţii Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Alba,  

-  Raportul de specialitate comun nr. 4139/12.03.2014 al Direcţiei Juridică şi Relaţii 
Publice şi Direcţiei Dezvoltare şi Bugete; 

       Ţinând cont de faptul că Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 
realizează în prezent un număr de 34 de convenţii de parteneriat prin care se furnizează servicii 
publice sociale specializate pentru copii / copii şi tineri / copii/tineri cu dizabilităţi / persoane 
adulte cu dizabilităţi, persoane vârstnice în parteneriat cu furnizori privaţi acreditaţi şi aprobate 
prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Alba; 
        Văzând : 
            - avizul favorabil  al Comisiei de specialitate nr. 3 - Comisia administraţie publică 
locală, juridică şi ordine publică cu amendamentul aprobat în plenul şedinţei ordinare a 
consiliului judeţean; 
        Având în vedere prevederile: 
           -  art.112 alin. (3) lit. q – r coroborat cu art. 114 (1) lit. b) şi alin.(2) lit. b –c din Legea 
nr. 292/2011 a asistenţei sociale, 
           -  art.12 alin. (2) şi (3) din O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, 
           - H.G.  nr. 1.007/2005 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 539/2005 pentru 
aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de 
personal, a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă 
socială, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului 
nr. 68/2003 privind serviciile sociale,     
            -  H.G. nr.23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale,        
            - art. 91 alin. (1) lit. d)  coroborat cu alin. (5) lit. a) pct.2 din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
          În temeiul art.97 şi art.115 (1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 
 

HOTĂRÂRE: 
 
          
         Art.1. Se deleagă Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 
următoarele atribuţii prevăzute în Legea asistenţei sociale nr.292/2011, după cum urmează: 

• încheie, în condiţiile legii, contracte şi convenţii de parteneriat, contracte de finanţare, 
contracte de subvenţionare pentru înfiinţarea, administrarea, finanţarea şi cofinanţarea 



serviciilor sociale specializate pentru copii / copii şi tineri / copii/tineri cu dizabilităţi / 
persoane adulte cu dizabilităţi / persoane vârstnice; 

• organizează şi realizează activităţi specifice contractării serviciilor sociale acordate de 
furnizorii publici şi privaţi; 

• acordă sprijin autorităţilor administraţiei publice locale de la nivelul comunelor, 
oraşelor şi municipiilor de pe raza teritorială a judeţului, în scopul planificării, 
dezvoltării şi organizării serviciilor sociale de interes local; 

•  înfiinţează şi administrează baza de date referitoare la toţi furnizorii publici şi privaţi 
de servicii sociale de la nivel judeţean. 

         Art.2. Se aprobă convenţiile-cadru de finanţare/furnizare de servicii sociale de către 
furnizori  privaţi acreditaţi, conform anexelor 1 -3, părţi integrante din prezenta hotărâre.  
         Art.3. Costurile necesare furnizării serviciilor sociale specializate, prevăzute în 
parteneriatele cu furnizorii privaţi acreditaţi,  pe categorii de beneficiari copii / copii şi tineri, 
copii/tineri cu dizabilităţi / persoane adulte cu dizabilităţi, persoane vârstnice nu vor putea 
depăşi nivelul prevăzut al standardului de cost aşa cum este aprobat prin H.G. nr.23/2010. 
         Art.4. Costurile serviciilor sociale furnizate de către Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Alba, în calitate de furnizor public de servicii sociale, nu vor 
putea depăşi nivelul prevăzut prin H.G. nr.23/2010 privind aprobarea standardelor de cost 
pentru serviciile sociale. Serviciile sociale specializate identificate, care depăşesc valorile 
prevăzute la art.3 şi art.4 din prezenta hotărâre, se vor supune spre aprobare Consiliului 
Judeţean Alba. 
        Art. 5 – (1) Se aprobă actele adiţionale la convenţiile/acordurile de parteneriat, şi 
convenţiile de cooperare, prevăzute în Anexa 4 la prezenta hotărâre, în sensul că durata 
convenţiilor se prelungeşte până la data de 30.06.2014.   
           - (2) Furnizarea serviciilor sociale specializate de către furnizorii privaţi 
acreditaţi în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, 
potrivit convenţiilor de cooperare / de parteneriat/ acorduri de parteneriat aflate în desfăşurare, 
se va realiza în condiţiile prezentei reglementări.  
         Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 
         Art.7. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi se comunică: 

- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba; 
- Direcţiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Alba. 
- Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

 
 
 
         PREŞEDINTE, 
       ION DUMITREL 
                                                                                                     Contrasemnează, 
                                                                                          SECRETARUL JUDEŢULUI, 
 MARIANA HURBEAN 
 
Nr.70/27.03.2014 
Alba Iulia 



                                                 Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 70/27.03.2014 
 
 

CONVENŢIE-CADRU DE PARTENERIAT 
pentru finanţarea/furnizarea de  servicii sociale  încheiată cu furnizori privaţi acreditaţi 

 
 

CAPITOLUL I. PĂRŢILE 
 
         Art.1. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, denumită în continuare 
Direcţia, cu sediul în Alba Iulia, bld. 1 Decembrie 1918, nr.68, judeţul Alba, reprezentată prin domnul 
prof. Sorin Valerian Chirilă, director general, în calitate de beneficiar,  
Şi 
……………………………………………….., cu sediul în ………………………, str. ………………, 
nr. …., telefon …………., cod fiscal nr. ………………….., cont nr. …………………………. deschis 
la  Trezoreria / Banca ………………………., certificat de acreditare seria ….. nr. ……….., reprezentat 
prin dl / d-na……………….., având calitatea de …………….., în calitate de prestator – furnizor privat 
acreditat de servicii sociale,  
În temeiul următoarelor prevederi legale: 

- Legea nr.292/2011 a asistenţei sociale; 
- Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, actualizată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr.326/2003 privind drepturile de care beneficiază copiii şi tinerii ocrotiţi de serviciile 

publice specializate pentru protecţia copilului, mame protejate în centre maternale, precum şi 
copiii încredinţaţi sau daţi în plasament la asistenţi maternali profesionişti, actualizată; 

- Ordinul nr.21/2004, pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru 
       protecţia copilului de tip rezidenţial; 
- HG nr.1434/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind atribuţiile şi 
      Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială  
      şi Protecţia Copilului; 
- Ordinul nr.383/2005, pentru aprobarea standardelor generale de calitate privind serviciile  
       sociale şi a modalităţii de evaluare a îndeplinirii acestora de către furnizori; 
- Legea nr.421/2008 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei de hrană pentru consumurile 

colective din instituţiile publice de asistenţă socială; 
- HG nr.1128/2007 privind indexarea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor de care 

beneficiază copiii ocrotiţi de serviciile publice specializate pentru protecţia copilului, mamele 
protejate de centrele maternale, precum şi copiii încredinţaţi sau daţi în plasament la asistenţi 
maternali profesionişti şi a sumelor de bani pentru nevoi personale prevăzute de Legea 
nr.362/2003; 

- H.G. nr.23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale; 
- Legea nr.500/2002 privind finanţele publice; 
- Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale; 
- Legea nr.82/1991 a contabilităţii, republicată, 

      -    Legea nr.571/2003, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare, privind Codul Fiscal. 
 
       Convin încheierea prezentei convenţii, în următoarele condiţii: 
 
CAPITOLUL II. OBIECTUL CONVENŢIEI-CADRU 
 
Art.2. Obiectul convenţiei-cadru îl constituie organizarea şi funcţionarea: 



- Centrului de plasament / Casei de tip familial / Serviciului pentru dezvoltarea deprinderilor de 
viaţă independentă / Centrului maternal, cu regim de asistare rezidenţial pentru beneficiari 
copii/tineri în regim de asistare rezidenţial/nerezidenţial. 

Art.3. Prezenta convenţie are ca scop: 
a) asigurarea serviciilor sociale specializate destinate ocrotirii copilului/tânărului pentru care s-a 

dispus instituirea unei măsuri de protecţie specială, în regim rezidenţial, în cadrul unui organism 
privat autorizat, în condiţiile legii, constând în găzduire şi îngrijire, consiliere educaţională şi 
vocaţională, informare şi socializare, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, reinserţie 
socială şi în regim nerezidenţial contând în informare, consiliere şi sprijin părinţi şi copii, 
educaţie informală, dezvoltarea deprinderilor de viaţă, asigurarea nutriţiei, îngrijire şi 
supraveghere, educaţie timpurie, asigurarea programului de odihnă, stimulare psihologică şi de 
limbaj, terapie comportamentală, kinetoterapie, activităţi educaţionale şi de formare a autonomiei 
personale. 

b) finanţarea de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, în anul 
2014, a drepturilor de care beneficiază copiii/tinerii ocrotiţi în cadrul unui organism autorizat să 
presteze servicii sociale specializate pentru copiii/tinerii cărora li s-a stabilit ca măsură de 
protecţie specială şi ai căror părinţi au avut domiciliul pe raza judeţului Alba la data stabilirii 
măsurii de protecţie specială, pentru un număr maxim de  ……. copii/tineri în regim de asistare 
rezidenţial/nerezidenţial. 

 
CAPITOLUL III. DURATA CONVENŢIEI-CADRU 

Art.4. Prezenta convenţie de parteneriat se încheie pe o perioadă de 1 an şi intră în vigoare de la data 
semnării acesteia de către ambele părţi. După expirarea termenului, părţile îşi rezervă dreptul să 
prelungească prezenta convenţie dacă activitatea decurge în condiţii optime. 

 
CAPITOLUL IV. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
 

Art.5. Drepturile prestatorului privat acreditat 
a)  să realizeze acţiuni, activităţi, proiecte la care să participe beneficiari şi să ofere serviciile sociale 
specializate ; 
b) să diversifice serviciile specializate  în funcţie de nevoile copiilor/tinerilor în regim de asistare 
rezidenţial/nerezidenţial ; 
c) să promoveze drepturile copilului, precum şi interesul superior al acestuia; 
d) să îmbunătăţească procedurile de lucru în vederea atingerii scopului prezentei convenţii, cu 
respectarea legislaţiei în vigoare; 
e) să organizeze întâlniri de lucru pe caz sau care au ca scop îmbunătăţirea colaborării cu beneficiarul; 
f) să realizeze împreună cu beneficiarul evaluarea acţiunilor realizate  în comun şi, după caz,  să propună 
măsuri pentru eficientizarea colaborării. 
Art.6. Drepturile DGASPC Alba 
a) să verifice periodic şi, ori de câte ori este necesar, în calitate de ordonator secundar de credite, dacă 
sumele alocate sunt cheltuite în scopul pentru care a fost încheiată prezenta convenţie; 
b) să mediatizeze proiectele ce se vor derula în baza prezentei convenţii. 
Art.7. Obligaţiile prestatorului privat acreditat 
 a) Asigură servicii personalizate de care au nevoie beneficiarii rezidenţi  în conformitate cu standardele 
de calitate privind serviciile sociale, potrivit prevederilor legale în vigoare; 
b) Respectă prevederile din standardele specifice de calitate prevăzute în legislaţie - standardele minime 
obligatorii privind serviciile pentru protecţia copiilor / tinerilor  în regim de asistare rezidenţial / 
nerezidenţial. 
c) Facturează lunar, între 1 şi 5 ale lunii, cheltuieli în valoare de …….. lei/beneficiar/lună pentru fiecare 
beneficiar căruia i s-au acordat servicii de specialitate în cadrul ………………….……………….. în 
luna precedentă. Suma de …… lei/beneficiar/lună se facturează pentru beneficiarii prezenţi în 



………….. 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 ……………………….. la un cost de 
…….. 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; 
d) Suma prevăzută la lit. 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) Preşedintele Asociaţiei este coordonatorul …………………………… şi va răspunde de întreaga 
activitate având dreptul de a decide asupra cheltuielilor în funcţie de necesităţi. Preşedintele Asociaţiei 
reprezintă ………………….. în faţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 
şi răspunde de respectarea drepturilor beneficiarilor ocrotiţi în cadrul ……………………….; 
f) Să respecte confidenţialitatea datelor şi informaţiilor în legătură cu obiectul prezentei  convenţii,  
 conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor  
cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date; 
g) Să facă demersurile pentru a obţine înregistrarea ca operator de date cu caracter personal în termen  
de 2 luni de la semnarea convenţiei, 
h) Să atragă fondurile şi resursele materiale necesare, altele decât cele prevăzute prin bugetul judeţului, 
pentru buna desfăşurare a activităţii în …………………………..; 
i) Pune la dispoziţie imobilele şi dotările necesare pentru îndeplinirea obiectului şi scopului convenţiei 
de parteneriat ………………………;  
j) Asigură cazarmamentul şi echipamentul necesar beneficiarilor ocrotiţi în cadrul …………………….; 
k) Asigură respectarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip 
rezidenţial / nerezidenţial în cadrul ……….………………….; 
l) 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; 
m) Comunică lunar la DGASPC Alba locurile disponibile şi structura acestora pe sexe; 
n) Înscrie beneficiarii rezidenţi la medicul de familie şi răspunde de asigurarea stării de sănătate a 
acestora; 
o) Solicită acordul părinţilor pentru cazurile în care este nevoie de intervenţii medicale deosebite; 
p) 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; 
q) Informează în termen de maxim 24 de ore DGASPC Alba despre cazurile de copii implicaţi în 
evenimente deosebite; 
r) Asigură confidenţialitatea cazurilor şi solicită DGASPC Alba aprobarea pentru orice acţiune în care 
este implicat beneficiarul în relaţia cu mass - media; 
s) Informează DGASPC Alba cu 3 zile înainte despre desfăşurarea unor acţiuni în scop cultural, social 
sau turistic, în care vor fi implicaţi copiii; 
ş) 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; 
t) Asigură întreţinerea serviciilor din cadrul ……………………….. prin achitarea cheltuielilor curente 
(gaz, curent, gunoi, telefon, apă), precum şi sumele de bani referitoare la drepturile materiale şi nevoile 
personale ale beneficiarilor; 
ţ) 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; 
u) Răspunde de efectuarea supravegherii şi verificării instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR 
prin deservirea acestora cu personal autorizat, conform cerinţelor prevăzute în prescripţiile tehnice 
aplicabile; 
v) Răspunde, în totalitate, de efectuarea verificărilor tehnice, la termenele scadente, pentru 
instalaţiile/echipamentele din domeniul ISCIR (CT şi conducte de gaz natural); 
 



w) Răspunde în faţa inspecţiei sociale pentru respectarea standardelor legale în vigoare; 
x) Acceptă orice control planificat sau inopinat din partea instituţiilor abilitate care vizează starea 
copiilor şi execuţia financiară.   
Art.8.  Obligaţiile DGASPC Alba 
a) Decontează lunar, între 24 şi 31 ale lunii, suma în cuantum de ........ lei/beneficiar/lună pentru fiecare 
beneficiar căruia i s-au acordat servicii de specialitate în cadrul ……………în luna precedentă. Suma de 
……. lei/beneficiar/lună se decontează pentru beneficiarii prezenţi în …………….. 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 ………………… la un cost de ……. lei/beneficiar/lună. Decontarea 
se face în baza facturii emise de către prestatorul de servicii sociale şi a documentului centralizator prin 
care să se justifice lunar sumele cheltuite; 
b) Suma prevăzută 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 de calitate pentru serviciile acordate; 
d) Asigură serviciul de management de caz; 
e) Solicită poziţia preşedintelui Asociaţiei cu privire la orice plasament care se doreşte realizat în 
……………………….., preşedintele având obligaţia să răspundă în termen de 24 de ore. Refuzurile 
trebuie motivate; 
f) Asigură rezolvarea eventualelor disfuncţii ce pot apărea în realizarea drepturilor copiilor referitoare la 
accesul la serviciile publice de instrucţie-educaţie şi sănătate. 
 
CAPITOLUL V. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 
 
Art.9. Executarea necorespunzătoare 

Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate în parteneriat, 
partea în culpă răspunde în condiţiile legii. 
 
CAPITOLUL VI. FORŢA MAJORĂ 
 
Art. 10. (1) Potrivit dispoziţiilor art.1351 alin.(2) din Codul civil, forţa majoră este orice eveniment 
extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil. 
(2) Forţa majoră este constatată de către o autoritate competentă. 
(3) Forţa majoră exonerează părţile de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezenta convenţie pentru 
perioada în care aceasta acţionează; 
(4) Executarea convenţiei va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia 
drepturile ce se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia; 
(5) 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; 
 (6) Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor, intervenită după data semnării convenţiei, care 
împiedică executarea acestuia şi este invocată în termen de 6 luni, este considerată forţă majoră şi 
exonerează de răspundere partea care o invocă. 
(7) Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare 
parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentei convenţii, fără ca vreuna 
din părţi să poată pretinde celeilalte părţi daune interese. 
 
CAPITOLUL VII.  ÎNCETAREA CONVENŢIEI-CADRU 
 
Art.11. Prezenta convenţie încetează în următoarele situaţii: 

a) prin acordul scris al părţilor; 
b) prin denunţare unilaterală de către beneficiar, ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii 

necorespunzătoare a prevederilor convenţiei de  către prestator; 



c) prin denunţarea convenţiei de către reprezentantul legal al prestatorului, cu notificarea 
obligatorie a beneficiarului, în termen de 30 de zile; 

d) la iniţiativa uneia din părţi, ca urmare a imposibilităţii fortuite de executare a obligaţiilor, prin 
notificare prealabilă de 30 de zile; 

e) expirarea termenului pentru care a fost încheiată convenţia, dacă acesta nu a fost prelungit de 
părţi, prin act adiţional; 

f) forţa majoră; 
g) orice alte cauze prevăzute de lege. 
 
CAPITOLUL VIII. LITIGII  
 
Art.12. (1) Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea convenţiei 
vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă, la solicitarea oricăreia dintre 
părţi, cu înştiinţarea prealabilă a celeilalte părţi de 30 de zile, termen ce curge de la data notificării; 
(2) În condiţiile în care în termen de ….zile de la începerea procedurii prevăzute la alin.1 părţile nu 
reuşesc să rezolve divergenţa în mod amiabil, fiecare se poate adresa instanţelor judecătoreşti 
competente. 

 
CAPITOLUL IX.  DISPOZIŢII FINALE 
 
Art. 13. Convenţia poate fi modificată şi/sau completată prin act adiţional semnat de părţi, la 
iniţiativa oricăreia dintre acestea. 
 

              Prezenta convenţie-cadru a fost încheiată şi semnată astăzi ………………,  în 2 exemplare 
originale, câte unul pentru fiecare parte. 

 
        Direcţia Generală de Asistenţă Socială 
                şi Protecţia Copilului Alba ……………………….. 
 
     Director general,  Director, Preşedinte 

prof. Sorin Valerian Chirilă 
 
 Director general adjunct, Contabil, 
                     Valentin Frăcea 

 
 
             Contabil Şef, 
                    Gheorghe Cristea 
 
 
                      Avizat juridic, 
                 jr. Ovidiu Mândroc  



                                          Anexa nr.2 la  Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 70/27.03.2014 
 
 

CONVENŢIE-CADRU DE PARTENERIAT 
pentru finanţarea/furnizarea de  servicii sociale  încheiată cu furnizori privaţi acreditaţi 

 
 

CAPITOLUL I. PĂRŢILE 
 
         Art.1. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, denumită în continuare 
Direcţia, cu sediul în Alba Iulia, bld. 1 Decembrie 1918, nr.68, judeţul Alba, reprezentată prin domnul 
prof. Sorin Valerian Chirilă, director general, în calitate de beneficiar,  
Şi 
……………………………………………….., cu sediul în ………………………, str. ………………, 
nr. …., telefon …………., cod fiscal nr. ………………….., cont nr. …………………………. deschis 
la  Trezoreria / Banca ………………………., certificat de acreditare seria ….. nr. ……….., reprezentat 
prin dl / d-na……………….., având calitatea de …………….., în calitate de prestator – furnizor privat 
acreditat de servicii sociale,  
În temeiul următoarelor prevederi legale: 

- Legea nr.292/2011 a asistenţei sociale; 
- Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, actualizată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr.326/2003 privind drepturile de care beneficiază copiii şi tinerii ocrotiţi de serviciile 

publice specializate pentru protecţia copilului, mame protejate în centre maternale, precum şi 
copiii încredinţaţi sau daţi în plasament la asistenţi maternali profesionişti, actualizată; 

- Ordinul nr.21/2004, pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru 
       protecţia copilului de tip rezidenţial; 
- HG nr.1434/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind atribuţiile şi 
      Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială  
      şi Protecţia Copilului; 
- Ordinul nr.383/2005, pentru aprobarea standardelor generale de calitate privind serviciile  
       sociale şi a modalităţii de evaluare a îndeplinirii acestora de către furnizori; 
- Legea nr.448/2006, cu modificările şi completările ulterioare, privind protecţia şi promovarea 
     drepturilor persoanelor cu handicap; 
- HG nr.268/2007, actualizată, cu modificările ţi completările ulterioare, pentru aprobarea 
      Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006; 
- Ordinul nr.27/2004, pentru Aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru  
      protecţia copilului de tip rezidenţial pentru copiii cu dizabilităţi; 
- Legea nr.421/2008 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei de hrană pentru consumurile 

colective din instituţiile publice de asistenţă socială; 
- HG nr.1128/2007 privind indexarea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor de care 

beneficiază copiii ocrotiţi de serviciile publice specializate pentru protecţia copilului, mamele 
protejate de centrele maternale, precum şi copiii încredinţaţi sau daţi în plasament la asistenţi 
maternali profesionişti şi a sumelor de bani pentru nevoi personale prevăzute de Legea 
nr.362/2003; 

- H.G. nr.23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale; 
- Legea nr.500/2002 privind finanţele publice; 
- Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale; 
- Legea nr.82/1991 a contabilităţii, republicată, 

      -    Legea nr.571/2003, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare, privind Codul Fiscal. 



 
       Convin încheierea prezentei convenţii, în următoarele condiţii: 
 
CAPITOLUL II. OBIECTUL CONVENŢIEI-CADRU 
 
Art.2. Obiectul convenţiei-cadru îl constituie organizarea şi funcţionarea Centrului de plasament / Casei 
de tip familial / Serviciului pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă / Centrului maternal, cu 
regim de asistare rezidenţial pentru beneficiari copii/tineri cu dizabilităţi. 
Art.3. Prezenta convenţie are ca scop: 

a) asigurarea serviciilor sociale specializate destinate ocrotirii copilului/tânărului cu dizabilităţi 
pentru care s-a dispus instituirea unei măsuri de protecţie specială, în cadrul unui organism privat 
autorizat, în condiţiile legii, constând în găzduire şi îngrijire, asistenţă medicală, recuperare 
terapeutică şi reabilitare, psihoterapie, sprijin şi asistenţă de specialitate, reinserţie socială; 

b) finanţarea de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, în anul 
2014, a drepturilor de care beneficiază copiii/tinerii cu dizabilităţi ocrotiţi în cadrul unui 
organism autorizat să presteze servicii sociale specializate pentru copiii/tinerii cu dizabilităţi 
cărora li s-a stabilit ca măsură de protecţie specială şi ai căror părinţi au avut domiciliul pe raza 
judeţului Alba la data stabilirii măsurii de protecţie specială, pentru un număr maxim de  ……. 
copii / tineri cu dizabilităţi. 

 
CAPITOLUL III. DURATA CONVENŢIEI-CADRU 

Art.4. Prezenta convenţie de parteneriat se încheie pe o perioadă de 1 an şi intră în vigoare de la data 
semnării acesteia de către ambele părţi. După expirarea termenului, părţile îşi rezervă dreptul să 
prelungească prezenta convenţie dacă activitatea decurge în condiţii optime. 

 
CAPITOLUL IV. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
 

Art.5. Drepturile prestatorului privat acreditat 
a)  să realizeze acţiuni, activităţi, proiecte la care să participe beneficiari şi să ofere serviciile sociale 
specializate ; 
b) să diversifice serviciile specializate  în funcţie de nevoile copiilor/tinerilor cu dizabilităţi; 
c) să promoveze drepturile copilului, precum şi interesul superior al acestuia; 
d) să îmbunătăţească procedurile de lucru în vederea atingerii scopului prezentei convenţii, cu 
respectarea legislaţiei în vigoare; 
e) să organizeze întâlniri de lucru pe caz sau care au ca scop îmbunătăţirea colaborării cu beneficiarul; 
f) să realizeze împreună cu beneficiarul evaluarea acţiunilor realizate  în comun şi, după caz,  să propună 
măsuri pentru eficientizarea colaborării. 
Art.6. Drepturile DGASPC Alba 
a) să verifice periodic şi, ori de câte ori este necesar, în calitate de ordonator secundar de credite, dacă 
sumele alocate sunt cheltuite în scopul pentru care a fost încheiată prezenta convenţie; 
b) să mediatizeze proiectele ce se vor derula în baza prezentei convenţii 
Art.7. Obligaţiile prestatorului privat acreditat 
 a) Asigură servicii personalizate de care au nevoie beneficiarii rezidenţi în conformitate cu standardele 
de calitate privind serviciile sociale, potrivit prevederilor legale în vigoare; 
b) Respectă prevederile din standardele specifice de calitate prevăzute în legislaţie - standardele minime 
obligatorii privind serviciile pentru protecţia copiilor / tinerilor cu dizabilităţi în regim de asistare 
rezidenţial. 
c) Facturează lunar, între 1 şi 5 ale lunii, cheltuieli în valoare de …….. lei/beneficiar/lună pentru fiecare 
beneficiar căruia i s-au acordat servicii de specialitate în cadrul ………………….……………….. în 



luna precedentă. Suma de …… lei/beneficiar/lună se facturează pentru beneficiarii prezenţi în 
………….. 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 ……………………….. la un cost de 
…….. 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; 
d) Suma prevăzută la lit. 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) Preşedintele Asociaţiei este coordonatorul …………………………… şi va răspunde de întreaga 
activitate având dreptul de a decide asupra cheltuielilor în funcţie de necesităţi. Preşedintele Asociaţiei 
reprezintă ………………….. în faţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 
şi răspunde de respectarea drepturilor beneficiarilor ocrotiţi în cadrul ……………………….; 
f) Să respecte confidenţialitatea datelor şi informaţiilor în legătură cu obiectul prezentei  convenţii,  
 conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor  
cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date; 
g) Să facă demersurile pentru a obţine înregistrarea ca operator de date cu caracter personal în termen  
de 2 luni de la semnarea convenţiei, 
h) Să atragă fondurile şi resursele materiale necesare, altele decât cele prevăzute prin bugetul judeţului, 
pentru buna desfăşurare a activităţii în …………………………..; 
i) Pune la dispoziţie imobilele şi dotările necesare pentru îndeplinirea obiectului şi scopului convenţiei 
de parteneriat ………………………;  
j) Asigură cazarmamentul şi echipamentul necesar beneficiarilor ocrotiţi în cadrul …………………….; 
k) Asigură respectarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului cu 
dizabilităţi de tip rezidenţial în cadrul ……….………………….; 
l) Preia  toţi copiii/tinerii cu dizabilităţi pentru care Comisia pentru Protecţia Copilului Alba sau instanţa 
de judecată stabileşte măsura de protecţie specială, în limita maximă stabilită de Asociaţie; 
m) Comunică lunar la DGASPC Alba locurile disponibile şi structura acestora pe sexe; 
n) Înscrie beneficiarii rezidenţi la medicul de familie şi răspunde de asigurarea stării de sănătate a 
acestora; 
o) Solicită acordul părinţilor pentru cazurile în care este nevoie de intervenţii medicale deosebite; 
p) 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; 
q) Informează în termen de maxim 24 de ore DGASPC Alba despre cazurile de copii implicaţi în 
evenimente deosebite; 
r) Asigură confidenţialitatea cazurilor şi solicită DGASPC Alba aprobarea pentru orice acţiune în care 
este implicat beneficiarul în relaţia cu mass - media; 
s) Informează DGASPC Alba cu 3 zile înainte despre desfăşurarea unor acţiuni în scop cultural, social 
sau turistic, în care vor fi implicaţi copiii/tinerii cu dizabilităţi; 
ş) 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; 
t) Asigură întreţinerea serviciilor din cadrul ……………………….. prin achitarea cheltuielilor curente 
(gaz, curent, gunoi, telefon, apă), precum şi sumele de bani referitoare la drepturile materiale şi nevoile 
personale ale beneficiarilor; 
ţ) 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; 
u) Răspunde de efectuarea supravegherii şi verificării instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR 
prin deservirea acestora cu personal autorizat, conform cerinţelor prevăzute în prescripţiile tehnice 
aplicabile; 



v) Răspunde, în totalitate, de efectuarea verificărilor tehnice, la termenele scadente, pentru 
instalaţiile/echipamentele din domeniul ISCIR (CT şi conducte de gaz natural); 
w) Răspunde în faţa inspecţiei sociale pentru respectarea standardelor legale în vigoare; 
x) Acceptă orice control planificat sau inopinat din partea instituţiilor abilitate care vizează starea 
copiilor/tinerilor cu dizabilităţi şi execuţia financiară.   
Art.8.  Obligaţiile DGASPC Alba 
a) Decontează lunar, între 24 şi 31 ale lunii, suma în cuantum de ........ lei/beneficiar/lună pentru fiecare 
beneficiar căruia i s-au acordat servicii de specialitate în cadrul ……………în luna precedentă. Suma de 
……. lei/beneficiar/lună se decontează pentru beneficiarii prezenţi în …………….. 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 ………………… la un cost de ……. lei/beneficiar/lună. Decontarea 
se face în baza facturii emise de către prestatorul de servicii sociale şi a documentului centralizator prin 
care să se justifice lunar sumele cheltuite; 
b) Suma prevăzută 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 de calitate pentru serviciile acordate; 
d) Asigură serviciul de management de caz; 
e) Solicită poziţia preşedintelui Asociaţiei cu privire la orice plasament care se doreşte realizat în 
……………………….., preşedintele având obligaţia să răspundă în termen de 24 de ore. Refuzurile 
trebuie motivate; 
f) Asigură rezolvarea eventualelor disfuncţii ce pot apărea în realizarea drepturilor copiilor/tinerilor cu 
dizabilităţi referitoare la accesul la serviciile publice de instrucţie-educaţie şi sănătate. 
 
CAPITOLUL V. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 
 
Art.9. Executarea necorespunzătoare 

Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate în parteneriat, 
partea în culpă răspunde în condiţiile legii. 
 
CAPITOLUL VI. FORŢA MAJORĂ 
 
Art. 10. (1) Potrivit dispoziţiilor art.1351 alin.(2) din Codul civil, forţa majoră este orice eveniment 
extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil. 
(2) Forţa majoră este constatată de către o autoritate competentă. 
(3) Forţa majoră exonerează părţile de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezenta convenţie pentru 
perioada în care aceasta acţionează; 
(4) Executarea convenţiei va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia 
drepturile ce se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia; 
(5) 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; 
 (6) Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor, intervenită după data semnării convenţiei, care 
împiedică executarea acestuia şi este invocată în termen de 6 luni, este considerată forţă majoră şi 
exonerează de răspundere partea care o invocă. 
(7) Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare 
parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentei convenţii, fără ca vreuna 
din părţi să poată pretinde celeilalte părţi daune interese. 
 
CAPITOLUL VII.  ÎNCETAREA CONVENŢIEI-CADRU 
 



Art.11. Prezenta convenţie încetează în următoarele situaţii: 
a) prin acordul scris al părţilor; 
b) prin denunţare unilaterală de către beneficiar, ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii 

necorespunzătoare a prevederilor convenţiei de  către prestator; 
c) prin denunţarea convenţiei de către reprezentantul legal al prestatorului, cu notificarea 

obligatorie a beneficiarului, în termen de 30 de zile; 
d) la iniţiativa uneia din părţi, ca urmare a imposibilităţii fortuite de executare a obligaţiilor, prin 

notificare prealabilă de 30 de zile; 
e) expirarea termenului pentru care a fost încheiată convenţia, dacă acesta nu a fost prelungit de 

părţi, prin act adiţional; 
f) forţa majoră; 
g) orice alte cauze prevăzute de lege. 
 
CAPITOLUL VIII. LITIGII 
 
Art.12. (1) Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea convenţiei 
vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă, la solicitarea oricăreia dintre 
părţi, cu înştiinţarea prealabilă a celeilalte părţi de 30 de zile, termen ce curge de la data notificării; 
(2) În condiţiile în care în termen de ….zile de la începerea procedurii prevăzute la alin.1 părţile nu 
reuşesc să rezolve divergenţa în mod amiabil, fiecare se poate adresa instanţelor judecătoreşti 
competente. 
CAPITOLUL IX.  DISPOZIŢII FINALE 
 
Art. 13. Convenţia poate fi modificată şi/sau completată prin act adiţional semnat de părţi, la 
iniţiativa oricăreia dintre acestea. 
 

              Prezenta convenţie-cadru a fost încheiată şi semnată astăzi ………………,  în 2 exemplare 
originale, câte unul pentru fiecare parte.  

 
        Direcţia Generală de Asistenţă Socială 
                şi Protecţia Copilului Alba ……………………….. 
 
     Director general,  Director, Preşedinte 

prof. Sorin Valerian Chirilă 
 
 
 Director general adjunct, Contabil, 
                     Valentin Frăcea 
 
             Contabil Şef, 
                    Gheorghe Cristea 
 
                      Avizat juridic, 
                 jr. Ovidiu Mândroc  



                                        Anexa nr.3 la  Hotărârea  Consiliului Judeţean Alba nr. 70/27.03.2014 
 
 

CONVENŢIE-CADRU DE PARTENERIAT 
pentru finanţarea/furnizarea de  servicii sociale  încheiată cu furnizori privaţi acreditaţi 

 
 

CAPITOLUL I. PĂRŢILE 
 
         Art.1. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, denumită în 
continuare Direcţia, cu sediul în Alba Iulia, bld. 1 Decembrie 1918, nr.68, judeţul Alba, reprezentată 
prin domnul prof. Sorin Valerian Chirilă, director general, în calitate de beneficiar,  
Şi 
……………………………………………….., cu sediul în ………………………, str. 
………………, nr. …., telefon …………., cod fiscal nr. ………………….., cont nr. 
…………………………. deschis la  Trezoreria / Banca ………………………., certificat de 
acreditare seria ….. nr. ……….., reprezentat prin dl / d-na……………….., având calitatea de 
…………….., în calitate de prestator – furnizor privat acreditat de servicii sociale,  
În temeiul următoarelor prevederi legale: 

- Legea nr.292/2011 a asistenţei sociale; 
- Ordinul nr.383/2005, pentru aprobarea standardelor generale de calitate privind serviciile  
       sociale şi a modalităţii de evaluare a îndeplinirii acestora de către furnizori; 
- Legea nr.448/2006, cu modificările şi completările ulterioare, privind protecţia şi promovarea 
     drepturilor persoanelor cu handicap; 
- HG nr.268/2007, actualizată, cu modificările ţi completările ulterioare, pentru aprobarea 
      Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006; 
- Legea nr.421/2008 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei de hrană pentru 

consumurile colective din instituţiile publice de asistenţă socială; 
- Ordinul nr.559/2008, pentru aprobarea Standardelor specifice de calitate pentru centrele 

rezidenţiale, centrele de zi şi locuinţele protejate pentru persoane adulte cu handicap, 
- H.G. nr.23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale; 
- Legea nr.500/2002 privind finanţele publice; 
- Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale; 
- Legea nr.82/1991 a contabilităţii, republicată, 

      -    Legea nr.571/2003, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare, privind Codul Fiscal. 
 
       Convin încheierea prezentei convenţii, în următoarele condiţii: 
 
CAPITOLUL II. OBIECTUL CONVENŢIEI-CADRU 
 
Art.2. Obiectul convenţiei-cadru îl constituie organizarea şi funcţionarea Centrelor rezidenţiale/ 
Centrelor de zi / Serviciilor de îngrijire la domiciliu /Locuinţelor protejate pentru beneficiari persoane 
adulte cu dizabilităţi/ persoane vârstnice. 
Art.3. Prezenta convenţie are ca scop: 

a) asigurarea serviciilor sociale specializate destinate ocrotirii persoanelor adulte cu dizabilităţi / 
persoane vârstnice pentru care s-a dispus instituirea unei măsuri de protecţie specială, în 
cadrul unui organism privat autorizat, în condiţiile legii, constând în găzduire şi îngrijire 
personală, asistenţă medicală, integrare/reintegrare socială, servicii de consiliere psihologică, 



consiliere, socializare, kinetoterapie, orientare profesională, asigurarea unei mese calde, 
menaj, consiliere şi suport emoţional, socializare şi petrecere a timpului liber. 

b) finanţarea de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, în anul 
2014, a drepturilor de care beneficiază persoanele adulte cu dizabilităţi ocrotiţi în cadrul unui 
organism autorizat să presteze servicii sociale specializate pentru persoanele adulte cu 
dizabilităţi cărora li s-a stabilit ca măsură de protecţie specială, pentru un număr maxim de  
……. persoane adulte cu dizabilităţi şi …….. persoane vârstnice. 

 
CAPITOLUL III. DURATA CONVENŢIEI-CADRU 

Art.4. Prezenta convenţie de parteneriat se încheie pe o perioadă de 1 an şi intră în vigoare de la data 
semnării acesteia de către ambele părţi. După expirarea termenului, părţile îşi rezervă dreptul să 
prelungească prezenta convenţie dacă activitatea decurge în condiţii optime. 

 
CAPITOLUL IV. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
 

Art.5. Drepturile prestatorului privat acreditat 
a)  să realizeze acţiuni, activităţi, proiecte la care să participe beneficiari şi să ofere serviciile sociale 
specializate; 
b) să diversifice serviciile specializate  în funcţie de nevoile persoanelor adulte cu dizabilităţi / 
persoane vârstnice; 
c) să promoveze drepturile persoanelor adulte cu handicap, precum şi interesul superior al acestora; 
d) să îmbunătăţească procedurile de lucru în vederea atingerii scopului prezentei convenţii, cu 
respectarea legislaţiei în vigoare; 
e) să organizeze întâlniri de lucru pe caz sau care au ca scop îmbunătăţirea colaborării cu 
beneficiarul; 
f) să realizeze împreună cu beneficiarul evaluarea acţiunilor realizate  în comun şi, după caz,  să 
propună măsuri pentru eficientizarea colaborării. 
Art.6. Drepturile DGASPC Alba 
a) să verifice periodic şi, ori de câte ori este necesar, în calitate de ordonator secundar de credite, 
dacă sumele alocate sunt cheltuite în scopul pentru care a fost încheiată prezenta convenţie; 
b) să mediatizeze proiectele ce se vor derula în baza prezentei convenţii. 
Art.7. Obligaţiile prestatorului privat acreditat 
 a) Asigură servicii personalizate de care au nevoie beneficiarii rezidenţi în conformitate cu 
standardele de calitate privind serviciile sociale, potrivit prevederilor legale în vigoare; 
b) Respectă prevederile din standardele specifice de calitate prevăzute în legislaţie - standardele 
minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia persoanelor adulte cu dizabilităţi în regim de 
asistare rezidenţial. Şi a persoanelor vârstnice. 
c) Facturează lunar, între 1 şi 5 ale lunii, cheltuieli în valoare de …….. lei/beneficiar/lună pentru 
fiecare beneficiar căruia i s-au acordat servicii de specialitate în cadrul 
………………….……………….. în luna precedentă. Suma de …… lei/beneficiar/lună se 
facturează pentru beneficiarii prezenţi în ………….. 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 ……………………….. la un cost de …….. 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; 
d) Suma prevăzută la lit. 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) Preşedintele Asociaţiei este coordonatorul …………………………… şi va răspunde de întreaga 
activitate având dreptul de a decide asupra cheltuielilor în funcţie de necesităţi. Preşedintele 
Asociaţiei reprezintă ………………….. în faţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Alba şi răspunde de respectarea drepturilor beneficiarilor ocrotiţi în cadrul 
……………………….; 
f) Să respecte confidenţialitatea datelor şi informaţiilor în legătură cu obiectul prezentei  convenţii,  
 conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor  
cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date; 
g) Să facă demersurile pentru a obţine înregistrarea ca operator de date cu caracter personal în termen  
de 2 luni de la semnarea convenţiei, 
h) Să atragă fondurile şi resursele materiale necesare, altele decât cele prevăzute prin bugetul 
judeţului, pentru buna desfăşurare a activităţii în …………………………..; 
i) Pune la dispoziţie imobilele şi dotările necesare pentru îndeplinirea obiectului şi scopului 
convenţiei de parteneriat………………………;  
j) Asigură cazarmamentul şi echipamentul necesar beneficiarilor ocrotiţi în cadrul 
…………………….; 
k) Asigură respectarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia persoanelor 
adulte cu dizabilităţi / persoanelor vârstnice, de tip rezidenţial în cadrul ……….………………….; 
l) Preia persoanele adulte cu dizabilităţi pentru care Comisia pentru Protecţia Copilului Alba sau 
instanţa de judecată stabileşte măsura de protecţie specială, în limita maximă stabilită de Asociaţie; 
m) Comunică lunar la DGASPC Alba locurile disponibile şi structura acestora pe sexe; 
n) Înscrie beneficiarii rezidenţi la medicul de familie şi răspunde de asigurarea stării de sănătate a 
acestora; 
o) 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; 
p) Informează în termen de maxim 24 de ore DGASPC Alba despre cazurile de beneficiari implicaţi 
în evenimente deosebite; 
r) Asigură confidenţialitatea cazurilor şi solicită DGASPC Alba aprobarea pentru orice acţiune în 
care este implicat beneficiarul în relaţia cu mass - media; 
s) Informează DGASPC Alba cu 3 zile înainte despre desfăşurarea unor acţiuni în scop cultural, 
social sau turistic, în care vor fi implicaţi persoane adulte cu dizabilităţi / persoane vârstnice; 
ş) 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 persoanelor adulte cu dizabilităţi / 
persoane vârstnice; 
t) Asigură întreţinerea serviciilor din cadrul ……………………….. prin achitarea cheltuielilor 
curente (gaz, curent, gunoi, telefon, apă), precum şi sumele de bani referitoare la drepturile materiale 
şi nevoile personale ale beneficiarilor; 
ţ) 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; 
u) Răspunde de efectuarea supravegherii şi verificării instalaţiilor/echipamentelor din domeniul 
ISCIR prin deservirea acestora cu personal autorizat, conform cerinţelor prevăzute în prescripţiile 
tehnice aplicabile; 
v) Răspunde, în totalitate, de efectuarea verificărilor tehnice, la termenele scadente, pentru 
instalaţiile/echipamentele din domeniul ISCIR (CT şi conducte de gaz natural); 
w) Răspunde în faţa inspecţiei sociale pentru respectarea standardelor legale în vigoare; 



x) Acceptă orice control planificat sau inopinat din partea instituţiilor abilitate care vizează starea 
persoanelor adulte cu dizabilităţi / persoane vârstnice şi execuţia financiară.   
Art.8.  Obligaţiile DGASPC Alba 
a) Decontează lunar, între 24 şi 31 ale lunii, suma în cuantum de ........ lei/beneficiar/lună pentru 
fiecare beneficiar căruia i s-au acordat servicii de specialitate în cadrul ……………în luna 
precedentă. Suma de ……. lei/beneficiar/lună se decontează pentru beneficiarii prezenţi în 
…………….. 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 ………………… la un cost 
de ……. lei/beneficiar/lună. Decontarea se face în baza facturii emise de către prestatorul de servicii 
sociale şi a documentului centralizator prin care să se justifice lunar sumele cheltuite; 
b) Suma prevăzută 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 de calitate pentru serviciile 
acordate; 
d) Asigură serviciul de management de caz; 
e) Asigură rezolvarea eventualelor disfuncţii ce pot apărea în realizarea drepturilor persoanelor 
adulte cu dizabilităţi / persoane vârstnice referitoare la accesul la serviciile publice de instrucţie-
educaţie şi sănătate. 
 
CAPITOLUL V. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 
 
Art.9. Executarea necorespunzătoare 

Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate în parteneriat, 
partea în culpă răspunde în condiţiile legii. 
 
CAPITOLUL VI. FORŢA MAJORĂ 
 
Art. 10. (1) Potrivit dispoziţiilor art.1351 alin.(2) din Codul civil, forţa majoră este orice eveniment 
extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil. 
(2) Forţa majoră este constatată de către o autoritate competentă. 
(3) Forţa majoră exonerează părţile de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezenta convenţie 
pentru perioada în care aceasta acţionează; 
(4) Executarea convenţiei va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 
prejudicia drepturile ce se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia; 
(5) 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; 
 (6) Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor, intervenită după data semnării convenţiei, 
care împiedică executarea acestuia şi este invocată în termen de 6 luni, este considerată forţă majoră 
şi exonerează de răspundere partea care o invocă. 
(7) Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, 
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentei convenţii, fără 
ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte părţi daune interese. 
 
CAPITOLUL VII.  ÎNCETAREA CONVENŢIEI-CADRU 
 
Art.11. Prezenta convenţie încetează în următoarele situaţii: 

a) prin acordul scris al părţilor; 



b) prin denunţare unilaterală de către beneficiar, ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii 
necorespunzătoare a prevederilor convenţiei de  către prestator; 

c) prin denunţarea convenţiei de către reprezentantul legal al prestatorului, cu notificarea 
obligatorie a beneficiarului, în termen de 30 de zile; 

d) la iniţiativa uneia din părţi, ca urmare a imposibilităţii fortuite de executare a obligaţiilor, 
prin notificare prealabilă de 30 de zile; 

e) expirarea termenului pentru care a fost încheiată convenţia, dacă acesta nu a fost prelungit de 
părţi, prin act adiţional; 

f) forţa majoră; 
g) orice alte cauze prevăzute de lege. 
 
CAPITOLUL VIII. LITIGII 
 
Art.12. (1) Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea 
convenţiei vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă, la solicitarea 
oricăreia dintre părţi, cu înştiinţarea prealabilă a celeilalte părţi de 30 de zile, termen ce curge de 
la data notificării; 
(2) În condiţiile în care în termen de ….zile de la începerea procedurii prevăzute la alin.1 părţile 
nu reuşesc să rezolve divergenţa în mod amiabil, fiecare se poate adresa instanţelor judecătoreşti 
competente. 

 
CAPITOLUL IX.  DISPOZIŢII FINALE 
 
Art. 13. Convenţia poate fi modificată şi/sau completată prin act adiţional semnat de părţi, la 
iniţiativa oricăreia dintre acestea. 
 

              Prezenta convenţie-cadru a fost încheiată şi semnată astăzi ………………,  în 2 
exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.  

 
 
        Direcţia Generală de Asistenţă Socială 
                şi Protecţia Copilului Alba ……………………….. 
 
     Director general,  Director, Preşedinte 

Prof. Sorin Valerian Chirilă 
 
 
 Director general adjunct, Contabil, 
                     Valentin Frăcea 

 
 
             Contabil Şef, 
                    Gheorghe Cristea 
 
 
                      Avizat juridic, 
                 jr. Ovidiu Mândroc  
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Convenţii de parteneriat, Convenţii de cooperare şi Acorduri de parteneriat încheiate de 
către Direcţia Generală de Asistentă Socială si Protecţia Copilului Alba cu furnizori de 

servicii sociale acreditaţi 
 
 

 
1. 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, 

2. 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; 

3. Convenția de parteneriat nr. 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; 

4. 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; 

5. 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; 

6.  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 “Maria Mirabela” din Draşov; 

7.  Convenția de cooperare nr. 2420/07.03.2014, 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; 

8.   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; 

 

 



 

9.  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; 

10.  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; 

11. Acordul de parteneriat nr. 14307/5104/499/07.07.2006 încheiat între Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba şi Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia privind 

funcţionarea Centrului Social de Urgenţă Alba (Gara); 

12. Acordul de parteneriat încheiat în data de 23.11.2006 încheiat între Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială Alba Iulia şi 

Asociaţia ACAS Alba Iulia privind funcţionarea Centrului rezidenţial pentru copii cu dizabilităţi 

multiple Alba”, componenta de zi; 

 

Convenţiile enumerate mai sus încetează de drept la data de 30.06.2014. 
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COMISIA NR. 3 

 
 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 
 Comisia nr. 3, întrunită în şedinţa de lucru din data de 26.03.2014, a avizat favorabil 
proiectul de hotărâre privind delegarea unor atribuţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Alba. 
 
 Comisia nr. 3 a emis AVIZUL FAVORABIL cu următorul : 

 
 

AMENDAMENT 
 

 I  La proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 61/12.03.2014 se modifică articolul 5 şi 
va avea următorul cuprins: 

1. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:  
 „Art. 5 – (1) Se aprobă actele adiţionale la convenţiile/acordurile de parteneriat, şi 
convenţiile de cooperare, prevăzute în Anexa 4 la prezenta hotărâre, în sensul că durata 
convenţiilor se prelungeşte până la data de 30.06.2014.   
        (2) Furnizarea serviciilor sociale specializate de către furnizorii privaţi acreditaţi în 
parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, potrivit 
convenţiilor de cooperare / de parteneriat/ acorduri de parteneriat aflate în desfăşurare, se va 
realiza în condiţiile prezentei reglementări”. 
  
 
 
MOTIVAŢIE 
  
 În vederea parcurgerii etapelor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru încheierea 
Convenţiilor de finanţare sau furnizare de servicii sociale prezentate în proiectul de hotărâre, este 
necesară asigurarea continuităţii activităţii de furnizare a serviciilor sociale specializate, sens în 
care se impune prelungirea perioadei de valabilitate a convenţiilor/acordurilor enumerate în anexa 
nr. 4. 
 
 
 
 
 
 PREŞEDINTE                                    
             Marcel Simion                                                                                       SECRETAR 
                                                                                                                    Nicolae Virgil Nariţa                          
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