CONVENTIE DE PARTENERIAT
' sociale din domeniul protectiei copilului
in vederea cofinantarii serviciilor

l.PARTILE:
'
1. Judetul Hunedoara prin Consiliul Judetean, cu sediul in mun. Deva, str. 1 Decembrie, nr. 28, jud.
Hunedoara, telefon 0254 211350, reprezentata prin domnul Mircea Flaviu Bobora, avand functia de
Pre?edinte ~i domnul Sorin Dumitru $tefoni, Secretar al judetului
cu
2. Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Hunedoara, cu sediul in Deva, Bd.
' nr. 18, jud. Hunedoara,
' telefon: 0254/233341,
'
'
luliu Maniu,
fax: 0254/234384, cod fiscal 9819433, cont
virament nr. R081TREZ24A680600591100X deschis la Trezoreria Municipiului Deva, reprezentata prin
doamna lane Geanina Marina - Director General ?i doamna Popa Georgeta Angela - Director General
Adj. Ee., pe de o parte,
si
'
3. ASOCIATIA ,,ZAMBIM COPllLOR NO~TRI", cu sediul in comuna Pui, sat Pui, str. Republicii, nr.
42, judetul Hunedoara, cod fiscal: 36069312, certificat de inregistrare seria A nr. 1171425, cont nr.
R086CRCOX220101000380243 deschis la Banca Cooperatista Decebal Deva - Punct de lucru Pui,
Certificat de acreditare seria AF nr. 002799, reprezentata prin domnul Vandalac Sebastian, in calitate
de pre~edinte, pe de alta parte,
in baza prevederilor art. 112 alin. (1) ?i alin. (3) lit. o) ?i q), art. 128, art. 132 ?i art. 135 din Legea
nr. 292/2011 a asistentei sociale, cu modificarile ?i completarile ulterioare, ale OG. 68/2003 privind
serviciile sociale, ale art. 91 alin. (6) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale,
republicata cu modificarile ?i completarile ulterioare art. 2 alin. c) pct. 5 ?i 6 din Regulamentul cadru de
organizare ?i functionare a Directiei generale de asistenta sociala ?i protectia copilului, aprobat prin
Hotararea nr. 1434 I 2004 a Guvernului Romaniei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
convin asupra urmatoarelor:
II. OBIECTUL CONVENTEI:
'
1. Obiectul conventiei ii constituie colaborarea partilor in vederea cofinantarii serviciului
social ASOCIATIA ,,ZAMBIM COPllLOR NO~TRI", destinat protectiei unui numar de 12 copii aflati
in dificultate din judetul Hunedoara, prin CENTRUL DE TIP FAMILIAL PENTRU COPll din cadrul
ASOCIATIEI ,,ZAMBIM COPllLOR NO~TRI", situata in comuna Pui, sat Pui, str. Republicii, nr.
42, judetul Hunedoara, in concordanta cu legislatia in vigoare.
2 In realizarea obiectului conventiei Judetul Hunedoara prin Consiliul Judelean va
contribui cu 50 % din costul standard minim prevazut de H.G. 978/2015, privind aprobarea
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standardelor minime de cost pentru serviciile sociale, in cuantum de 1081 lei/ lunar I beneficiar
pentru un numar maxim de 12 beneficiari.
3. Furnizorul privat acreditat va asigura restul de 50 % din costul standard minim
prevazut de H.G. 978/2015, privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile
sociale.
Ill. OBLIGATllLE PARTILOR
'
'

1.CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA. se obliga :
a) sa cofinanteze serviciile sociale acordate de furnizorii publici privati conform cap. 2 pct. 2 din
prezenta conventie ;
b) sa asigure lunar sumele de bani ce reprezinta obiectul prezentei conventii in contul Directiei
Generale de Asistenta Sociala ~i Protectia Copilului Hunedoara;
c) sa controleze modul de utilizare a sumelor virate, precum ~i modul de respectare a
prevederilor legale.
2. DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
HUNEDOARA are urmatoarele obligatii:
a)
verifica ~i monitorizeaza lunar la sediul serviciului social CENTRUL DE TIP FAMILIAL
PENTRU COPll modul de acordare a serviciilor sociale de asistenta sociala in cadrul serviciului
aflat in subordinea ASOCIATIA ,,ZAMBIM COPllLOR NO$TRI:', prin intermediul Serviciul
Managementul calitatii serviciilor sociale de tip rezidential pentru copii, relatia cu ONG.
b)
consemneaza rezultatele monitorizarii intr-o Fi~a de monitorizare, care va fi inaintata ca
document justificativ in vederea decontarii la Biroul Financiar - Buget din cadrul D.G.A.S.P.C
Hunedoara sau ca propunere in vederea rezilierii I incetarii prezentei conventii de parteneriat;
c)
verifica cererea de decontare depusa de furnizorul privat de servicii sociale, impreuna
cu documentele justificative: raport de activitate care cuprinde modul de acordare a serviciilor
sociale din luna anterioara cu indicarea serviciilor efectuate de personalul de specialitate pe
categorii ~i numarul acestora, la care este anexata lista nominala cu beneficiarii, un raport
financiar care va cuprinde costurile I serviciu I beneficiar I luna, la care se anexeaza facturile
fiscale, in copie, semnate pentru conformitate, impreuna cu dovada achitarii lor, declaratie pe
proprie raspundere ca nu au fast utilizate pentru obtinerea altar surse de finantare, copie dupa
recapitulatie salarii, state de plata, extrase de cont pentru confirmarea platilor facute, copie
ordine de plata, contributii, copie declaratie 112 depusa; pentru indeplinirea conditiilor de
legalitate.
d)
solicita lunar Consiliului Judetean Hunedoara deschiderea de credite pentru plata
serviciilor sociale acordate de catre furnizorii acreditati privati, in baza prezentei conventii;
e)
deconteaza lunar pana la data de 30 I 31 ale lunii in curs in contul
R086CRCOX220101000380243 deschis la Banca Cooperatista Decebal Deva - Punct de
lucru Pui suma alocata de la bugetul Judetului Hunedoara potrivit prezentei conventii.
f)
urmare~te implementarea de catre ASOCIATIA ,,ZAMBIM COPllLOR NO$TRI" a
recomandarilor din cadrul Fi~ei de monitorizare ~i propune rezilierea I incetarea prezentei
conventii de parteneriat in Acazul in care acestea nu s-au remediat din motive imputabile
furnizorului -ASOCIATIA ,,ZAMBIM COPllLOR NOSTRI".
g)
sesizeaza Consiliul judetean Hunedoara cu privire la propunerea de incetare I reziliere
a prezentei conventii de parteneriat.
h)
urmare~te ~i verifica modul in care sunt respectate standardele de calitate pentru
serviciile acordate.
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3. FURNIZORUL ASOCIATIA ,,ZAMBIM COPllLOR NO~TRI" se obliga :
a)
sa depuna pana la data de 20 ale lunii in curs la DGASPC Hunedoara cererea de
decontare ~i documentele justificative: raport de activitate care cuprinde modul de acordare a
serviciilor sociale din luna anterioara cu indicarea serviciilor efectuate de personalul de
specialitate pe categorii ~i numarul acestora, la care este anexata lista nominala cu beneficiarii,
un raport financiar care va cuprinde costurile I serviciu I beneficiar I luna, la care se anexeaza
facturile fiscale, in copie semnate pentru conformitate, impreuna cu dovada achitarii lor,
declaratie pe proprie raspundere ca nu au fost utilizate pentru obtinerea altar surse de finantare,
copie dupa recapitulatie salarii, state de plata, extrase de cont pentru confirmarea platilor
facute, copie ordine de plata contributii, copie declaratie 112 depusa; pentru indeplinirea
conditiilor de legalitate,
b)
sa asigure cofinantarea serviciilor sociale acordate conform cap. 2 pct. 3 din prezenta
conventie
c)
sa utilizeze sumele solicitate conform destinatiei stabilite
d)
sa asigure managementul de caz pentru fiecare dintre copiii pentru care a fast instituita
o masura de protectie speciala;
e)
sa permita accesul reprezentantilor Consiliului Judetean Hunedoara ~i ai serviciilor de
specialitate din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala ~i Protectia Copilului Hun~doara
in vederea monitorizarii si verificarii serviciilor sociale furnizate in cadrul ASOCIATIEI
. ,,ZAMBIM
COPI ILOR NOSTRI" cat si. a modului de utilizare a sumelor vi rate, lunar sau ori de cate ori se
impune;
f)
sa respecte drepturile beneficiarilor din cadrul serviciului CENTRUL DE TIP FAMILIAL
PENTRU COPll cat ~i a prevederilor standardelor minime de calitate Ordinul nr. 21 I 2004.
g)
sa asigure toate celelalte costuri cu privire la beneficiari (hrana, cazarmament, transport,
medicamente, activitati recreative ~i de timp liber I socializare), ale celorlalte categorii de
personal, cat ~i de intretinere ~i functionare a serviciului CENTRUL DE TIP FAMILIAL PENTRU
COPll;
h)
sa raspunda de coordonarea ~i controlul intregii activitati desfa~urate in cadrul
serviciului CENTRUL DE TIP FAMILIAL PENTRU COPll;
i)
sa restituie in situatia nerespectarii dispozitiilor legale ~i a prevederilor prezentei
conventii de parteneriat, in termen de 30 de zile de la data somatiei de plata sumele primite
necuvenit ~i penalitatile aferente;
j)
sa anunte in scris in termen de 3 zile reprezentantii D.G.A.S.P.C Hunedoara in situatia
in care activitatea serviciului pentru care este incheiata prezenta conventie de parteneriat a fost
reorganizata I i~i inceteaza activitatea sau alte institutii abilitate au suspendat I ridicat sau nu
au mai eliberat autorizatiile necesare functionarii inclusiv acreditarea sau licenta de functionare.
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V. CLAUZA SPECIALA
Modul de utilizare a cofinantarii se supune controlului organelor cu atributii de control prevazute
de lege.
VI. DURATA CONVENTIEI
'
Prezenta conventie
se incheie pe o perioada determinata cuprinsa intre data semnarii ~i pana
la data de 31 . 12. 2017, cu posibilitatea prelungirii prin act aditional semnat de catre pa~ile contractante.

VII RASPUNDEREA CONVENTIONALA
'
1. Executarea necorespunzatoare
1.1 Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor asumate in conventia
de parteneriat, partea in culpa raspunde in conditiile legii.
1.2 ASOCIATIA ,,ZAMBIM COPllLOR NO$TRI" raspunde pentru prejudiciile cauzate prin
neindeplinirea obligatiilor asumate prin prezenta conventie sau Tndeplinirea necorespunzatoare a
acestora, suportand pagubele cauzate Consiliului Judetean Hunedoara, D.G.A.S.P.C .HUNEDOARA,
ca urmare a oricaror actiuni sau omisiuni legate de realizarea conventiei ~i care Ti sunt imputabile.
1.3 Utilizarea sumelor acordate in baza prezentei de catre furnizorul privat acreditat in alte
scopuri decat cele prevazute in prezenta conventie este interzisa ~i atrage rezilierea de drept fara
interventia instantei judecatore~ti ~i restituirea sumelor deja achitate, conform dispozitiilor prezentei
conventii si legislatiei in vigoare.
1.4 fn cazul in care furnizorului privat acreditat i s-a notificat rezilierea prezentei conventii din
'
vina sa, aceasta este obligata ca in termen de 30 de zile de la data primirii notificarii sa restituie la
D.G.A.S.P.C. Hunedoara sumele necuvenite. Prezenta conventie constituie titlu executoriu pentru
satisfacerea creantelor rezultate in urma rezilierii.
'
2. Rezilierea
2.1 Conventia de parteneriat poate fi reziliata de plin drept, fara a fi necesara interventia
instantei de judecata, in termen de 1Ozile calendaristice de la data primirii notificarii prin care pa~i i in
culpa i s-a a~us la cuno~tinta ca nu ~i-a Tndeplinit obligatiile din conventie sau dispozitiile legale.
2.2 In cazul rezilierii conventiei ca urmare a neindeplinirii clauzelor conventionale ~i a
dispozitiilor legale, asociatia este obligata in termen de 30 zile sa returneze directiei sumele primite
necuvenit.
3. lncetarea
Prezenta inceteaza :
a) la data expirarii termenului pentru care a fast Tncheiata Conventia de parteneriat;
b) prin acordul pa~ilor;
c) la cererea motivata a oricarei pa~i cu notificarea prealabila a celorlalte pa~i cu 30 de zile
Tnainte de data la care se solicita Tncetarea;
d) in situatia in care serviciului social sau furnizorului privat de servicii sociale i s-a retras
licenta, respectiv acreditarea de furnizor de servicii sociale;
4. Forta majora
'
Fo~a majora
exonereaza pa~ile de Tndeplinirea obligatiilor asumate prin prezenta conventie pe
toata perioada in care aceasta actioneaza.
Partea care invoca fo~a majora are obligatia de a notifica celeilalte pa~i , imediat, producerea
acesteia ~i de a lua orice masuri care Ti stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.
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VIII. LITIGll
Divergentele
care pot
,
,. aparea Tntre parti
, pe parcursul derularii prezentei conventii
, se var
solutiona pe cale amiabila. In situatia in care nu s-a putut realiza o conciliere, partea nemultumita se
poate adresa instantei competente, in conditiile legii.

IX. DISPOZITll FINALE
'
Prevederile
prezentei conventii au putere deplina intre pa~ile contractante.
Modificarile clauzelor se pot face cu acordul pa~ilor ~i aprobarea prin Hotarare a Consiliul
Judetean Hunedoara.
'
Prevederile conventiei se completeaza cu prevederile legale in vigoare.
Prezenta conventie de parteneriat se incheie in 3 exemplare originale, cate un exemplar pentru
fiecare parte, astazi ./t .c1 s-. 2017, ~i se inregistreaza la Consiliul Judetean Hunedoara sub
numarul. ....t..QS.S.:................ .
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