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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 

 

Asociaţia Socio-Culturală “Matei Basarab”, 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 copiilor aflaţi în dificultate din judeţul Ialomiţa. 

 

 

Art. 2 Obiectul convenţiei: 

 Prezenta convenţie are ca obiect colaborarea dintre Judeţul Ialomiţa şi Asociaţia Socio-

Culturală “Matei Basarab” pentru desfăşurarea serviciilor sociale din domeniul protecţiei copilului, 

conform Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea 

calităţii în domeniul serviciilor sociale din 19.02.2014. 

 

 

Art. 3 Durata convenţiei: 

 Prezenta convenţie de colaborare se încheie pe durata licenţierii serviciilor sociale, de 5 ani, 

începând de la data semnării de către ambele părţi. 

 Părţile pot aduce modificările şi completările ce se dovedesc a fi necesare pe parcursul 

derulării acesteia, în vederea realizării obiectivelor propuse 

 



 

Art. 4 Obligaţiile părţilor: 

 

4.1. Obligaţii comune: 

- să colaboreze în vederea promovării şi respectării drepturilor copilului, precum şi a interesului 

superior al beneficiarilor; 

-  să promoveze activităţile desfăşurate în domeniu, la nivel judeţean; 

- să se sprijine reciproc în derularea activităţilor şi în relaţiile cu autorităţile locale şi societatea 

civilă; 

- să comunice şi să coopereze în ceea ce priveşte informarea privind modificările legislative în 

domeniu pe parcursul derulării prezentei convenţii şi să le transmită partenerului; 

- să colaboreze în vederea acordării, iniţierii şi diversificării serviciilor sociale şi a serviciilor pentru 

protecţia copilului, 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 copii aflaţi în 

dificultate la nivelul judeţului Ialomiţaşi a comunităţilor locale din judeţ şi/sau angajaţi ai părţilor; 

- să promoveze activităţile comune şi  rezultate obţinute menţionând parteneriatul; 

- să contribuie în mod activ la realizarea obiectivelor propuse; 

- să asigure confidenţialitatea datelor pe care şi le furnizează reciproc, cu privire la copii şi la familia 

acestora. 

 

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

Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa : 

- să colaboreze cu Asociaţia Socio-Culturală „Matei Basarab” în ceea ce priveşte promovarea 

proiectelor sociale implementate în judeţul Ialomiţa; 

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

în domeniul protecţiei drepturilor copilului;  

- să colaboreze cu ASOCIAŢIA în activităţile de evaluare şi consiliere socială şi psihologică a 

beneficiarilor comuni, în vederea integrării sociale mai rapide a copiilor aflaţi în dificultate sau cu 

dizabilităţi; 

- să participe împreună cu ASOCIAŢIA 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 ASOCIAŢIEI la evenimente organizate pe problematică socială care 

vizează copiii aflaţi în dificultate din judeţul Ialomiţa; 

- să participe cu reprezentanţi la acţiunile implementate de ASOCIAŢIE, cu scop social; 

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

prezentei Convenţii. 

 

4.3. Obligaţiile Asociaţiei Socio-Culturale “Matei Basarab” Slobozia: 

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

Copilului Ialomiţa cu privire la proiectele desfăşurate în beneficiul copiilor aflaţi 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 destinate copiilor aflaţi 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 problematica socială care vizează copiii 

aflaţi în dificultate din judeţul Ialomiţa; 

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

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

Copilului Ialomiţa. 

 

Art. 5 Părţile vor garanta respectarea drepturilor copilului conform următoarelor principii: 

a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului, interes care se 

circumscrie dreptului copilului la o dezvoltare fizică şi morală normală, la echilibru socio-afectiv şi 

la viaţa de familie; 

b) egalitatea şanselor şi nediscriminarea; 

c) responsabilizarea părinţilor cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor 

părinteşti; 

d) primordialitatea responsabilităţii părinţilor cu privire la respectarea şi garantarea drepturilor 

copilului; 

e) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate pentru fiecare copil; 

f) respectarea demnităţii copilului; 

g) ascultarea opiniei copilului şi luarea în considerarea a cesteia, ţinând cont de vârsta şi de gradul 

său de maturitate; 

h) asigurarea stabilităţii şi continuităţii în îngrijirea , creşterea şi educarea copilului, ţinând cont de 

originea sa etnică, religioasă, culturală şi lingvistică, în cazul luării unei măsuri de protecţie; 

i) celeritate în luarea oricărei decizii cu privire la copil; 

j) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării copilului; 

k) interpretarea fiecărei norme juridice referitoare la drepturile copilului în corelaţie cu ansamblul 

reglementărilor din această materie; 

l)acordarea de servicii copiilor aflaţi în dificultate fără nici o discriminare, indiferent de rasă, 

culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau altă opinie, de naţionalitate, apartenenţă etnică sau 

origine socială, de situaţia materială, de gradul şi tipul unei deficienţe, de statutul la naştere sau de 

statutul dobândit, de dificultăţile de formare şi dezvoltare sau de alt gen ale copilului, ale părinţilor 

ori ale reprezentanţilor legali sau de orice altă distincţie. 

 

Art. 6  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. 7 Rezilierea Convenţiei 

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

sub sancţiunea legilor române în vigoare. 

 

ART.8 Condiţii financiare: 

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

părţi către cealaltă. 

Art. 9 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      ASOCIAŢIA SOCIO-CULTURALĂ 
        “MATEI BASARAB” SLOBOZIA 

  PREŞEDINTE 

 Vasile Silvian CIUPERCĂ 

 

 

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ  

SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI  

IALOMIŢA 
 

 DIRECTOR GENERAL 

  Paul MARCU 


