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CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA 

NR. _______ din _______.2015 

 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ            EPISCOPIA SLOBOZIEI ŞI   

ŞI PROTECŢIA COPILULUI IALOMIŢA            CĂLĂRAŞILOR  

 

Nr.________din ______2015       Nr.________din ______2015 

 

 

 

CONVENŢIE DE COLABORARE 

 

 
Art. 1 Părţile convenţiei: 

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa cu sediul în Slobozia, Piaţa Revoluţiei, nr. 1, reprezentat prin Vasile 

Silvian Ciupercă – Preşedinte, prin intermediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Ialomiţa, cu sediul în Slobozia, strada C.D.Gherea, nr. 1, judeţul Ialomiţa, 

reprezentată prin Paul Marcu – Director General, 

 

şi 

 

Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor, cu sediul în Slobozia, strada Episcopiei, nr. 2, judeţul Ialomiţa, 

reprezentată prin 

 

au hotărât încheierea prezentei convenţii de colaborare în vederea dezvoltării unor programe sociale 

comune pentru sprijinirea persoanelor aflate în dificultate din judeţul Ialomiţa. 

 

Art. 2 Obiectivele convenţiei: 

 Prezenta convenţie de colaborare îşi propune să realizeze un parteneriat cadru între părţi 

pentru: 

- implementarea unor proiecte sociale în folosul persoanelor aflate în dificultate din judeţul 

Ialomiţa, cu respectarea drepturilor benefciarilor prevăzute de lege; 

- iniţierea şi dezvoltarea, în parteneriat, a unor servicii sociale acreditate în sistem integrat cu 

alte servicii de interes general, destinate persoanelor aflate în dificultate din judeţul Ialomiţa; 

- promovarea parteneriatului social dintre Consiliul Judeţean Ialomiţa şi Episcopia Sloboziei şi 

Călăraşilor. 

 

Art. 3 Durata convenţiei: 

 Prezenta convenţie intră în vigoare la data semnării ei de către ambele părţi şi este valabilă pe 

perioadă de 5 ani. 

 

Art. 4 Obligaţiile părţilor: 

 

4.1. Obligaţii comune: 



- să colaboreze în vederea promovării şi respectării drepturilor şi a interesului superior al 

beneficiarilor;  

- să colaboreze în vederea acordării, iniţierii şi diversificării serviciilor sociale, în funcţie de nevoile 

comunităţii locale;  

- să se informeze reciproc cu privire la procedurile de lucru care privesc partenerul şi după caz, să le 

îmbunătăţească în vederea atingerii scopului prezentei convenţii, cu respectarea legislaţiei în 

vigoare;  

- să realizeze în comun acţiuni, activităţi, proiecte comune la care să participe beneficiari şi/sau 

angajaţi ai părţilor; 

- să respecte confidenţialitatea datelor furnizate de părţi; 

- să promoveze activităţile comune şi  rezultatelor obţinute se va realiza menţionând parteneriatul. 

 

4.2. Obligaţiile Consiliului Judeţean Ialomiţa, prin intermediul Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa : 

- să colaboreze cu Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor în ceea ce priveşte promovarea proiectelor 

sociale implementate în judeţul Ialomiţa; 

- să participe împreună cu Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor la identificarea unor oportunităţi de 

iniţiere şi punere în aplicare a unor proiecte sociale ce vizează dezvoltarea de servicii sociale 

acreditate în sistem integrat cu alte servicii de interes general; 

- să invite reprezentanţi ai Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor la evenimente organizate pe 

problematică socială care vizează persoanele aflate în dificultate din judeţul Ialomiţa; 

- să participe cu reprezentanţi la acţiunile cu scop social implementate de Episcopia Sloboziei şi 

Călăraşilor;  

- să acorde partenerului, prin personalul specializat, sprijin şi consiliere în desfăşurarea activităţilor 

în domeniul serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor 

care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în 

dificultate;  

- să mediatizeze corespunzător activitatea şi realizările partenerului, în domeniul ce face obiectul 

prezentei Convenţii. 

 

4.3. Obligaţiile Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor: 

- să informează Consiliul Judeţean Ialomiţa şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Ialomiţa cu privire la proiectele desfăşurate în beneficiul persoanelor aflate în dificultate 

din judeţul Ialomiţa; 

- să identifice, împreună cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa, 

oportunităţi de iniţiere şi punere în aplicare a unor proiecte sociale ce vizează dezvoltarea de servicii 

sociale acreditate în sistem integrat cu alte servicii de interes general, destinate persoanelor aflate în 

dificultate din judeţul Ialomiţa; 

- să participe cu reprezentanţi la acţiunile implementate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Ialomiţa cu tematică ce implică problematica cuprinsă în prezenta convenţie; 

- să invite reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Ialomiţa şi ai Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Ialomiţa la evenimente organizate pe problematică socială care vizează 

persoanele aflate în dificultate din judeţul Ialomiţa; 

- să primească recomandări cu privire la oportunităţile de implicare în folosul sprijinirii persoanelor 

aflate în dificultate din judeţul Ialomiţa, de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Ialomiţa; 

- să creeze şi să menţină reţele de suport la nivel comunitar pentru persoanele care se află în situaţii 

de dificultate; 



- să participe activ la aplicarea politicilor sociale şi a strategiei în domeniul asistenţei sociale în 

judeţul Ialomiţa; 

- să furnizeze servicii de consiliere, mediere şi informare a persoanelor aflate în situaţii de 

vulnerabilitate prin Centrul de consiliere şi sprijin; 

- să transmită semestrial lista beneficiarilor la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Ialomiţa, conform prevederilor Modulului IV Standardul 1 S1. 4. din Anexa nr. 10 la 

Ordinul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice nr. 2126/2014 

privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate 

persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a 

copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile 

acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale. 

 

Art. 5  Modificări ale Convenţiei 

 Modificările acestei Convenţii vor fi făcute numai cu acordul ambelor părţi prin “Act 

Adiţional”, datat şi semnat de către ambele părţi. Partea care are iniţiativa modificării şi/sau 

completării convenţiei de colaborare va transmite celeilalte părţi, spre analiză, propunerile sale 

motivate. 

 

Art. 6 Rezilierea Convenţiei 

 Această convenţie poate fi declarată nulă şi neavenită, numai cu acordul scris al ambelor părţi, 

sub sancţiunea legilor române în vigoare. 

 

ART.7 Condiţii financiare: 

 Executarea prezentei convenţii nu presupune prin sine însăşi efectuarea de plăţi de la una din 

părţi către cealaltă. 

 

Art. 8 Dispoziţii finale 

 Orice neînţelegere între părţile semnatare ale prezentei Convenţii se va soluţiona pe cale 

amiabilă. 

 

    Prezenta convenţie de colaborare a fost încheiată astăzi_________.2015, întocmită în 2 (două) 

exemplare, fiecare cu valoare de original, câte una pentru fiecare parte. 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA     EPISCOPIA SLOBOZIEI ŞI CĂLĂRAŞILOR 
   

  PREŞEDINTE 

 Vasile Silvian CIUPERCĂ 

 

 

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ  

SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI  

IALOMIŢA 
 

 DIRECTOR GENERAL 

  Paul MARCU 


