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Acord de colaborare 

Părţile 

Asociația „Caritas – Asistență Socială” Filiala Organizației Caritas Alba Iulia, cu sediul în România, cod 

poștal 540053, Mun. Tîrgu Mureș, Piaţa Trandafirilor nr. 61, cod fiscal 1213139, reprezentat de către 

Ludescher László,pe de o parte, 

şi 

Consiliul Local al Comunei ....................... cu sediul în România, cod poștal ........., str. ..........., nr……., 

judeţul ..............., cod fiscal  ................, reprezentat de către ......................... 

 pe de altă parte, 

au convenit următoarele: 

Articolul 1 - Scopul 

1.1 Scopul acordului este de a reglementacolaborarea între Asociația „Caritas – Asistență Socială” 

Filiala Organizației Caritas Alba Iulia şi Primăria/Consiliul Local al Comunei 

..................................în vederea contribuirii la implementarea proiectului „UNITED NETWORKS – 

Iniţiativă integrată pentru incluziunea socială a comunităţilor marginalizate” în comuna 

..............................., proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, 

program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare 

Socială. 

1.2 Scopul proiectului este sprijinirea combaterii fenomenului de excluziune socială în rândul copiilor şi 

tinerilor în comunităţile din judeţele Mureş, Harghita şi Covasna, inclusiv în rândul comunităţilor 

de romi, dezvoltând infrastructura socială instituţională regională  în domeniul incluziunii sociale 

prin crearea unei reţele instituţionale interjudeţene şi a 6 reţele judeţene operaţionale care vor 

promova incluziunea socială a comunităţilor marginalizate prin empowerment şi coaching 

instituţional acordat autorităţilor locale şi instituţiilor publice. 

1.3 Obiective 
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1.3.1 Crearea, organizarea și coordonarea a  reţelelor judeţene operaţionale pentru asistarea APL 

(autoritate publică locală) care au pe teritoriul lor comunităţi cu risc de marginalizare socială.  

1.3.2 Intărirea capacităţii administrative a Consiliului local în ceea ce priveşte combaterea 

marginalizării sociale şi dezvoltarea incluzivă. 

1.4 Acest acord reglementează colaborarea între părţi şi anume împărţirea responsabilităţilor în 

contextul implementării proiectului „UNITED NETWORKS – Iniţiativă integrată pentru incluziunea 

socială a comunităţilor marginalizate” în comuna ..................... 

 

Articolul 2 – Principiile de bună practică ale colaborării 

2.1 Ambele părţi contribuie la realizarea proiectului în modalităţile precizate în prezentul Acord de 

colaborare. 

2.2 Ambele părţise obligă să implementeze activităţile cu respectarea standardelor profesionale şi de 

etică cele mai înalte. In cadrul acestui Acord de colaborare ambele  părţi se angajează la o 

implicare activa în ceea ce privește planificarea şi iniţierea unor măsuri integrate care vizează 

incluziunea socială a grupurilor vulnerabile, inclusiv ale comunităţilor de romi. 

 

Articolul 3 –Durata acordului 

3.1 Durata acordului acoperă perioada proiectului, în concordanta cu cele înscrise în contractul de 

finanţare, adică cel puţin 7 de luni începând cu data semnării acordului de colaborare. 

 

Articolul 4 – Rolurile și responsabilitățile fiecărei părți implicate în realizarea Acordului de 

colaborare 

 

4.1 Asociaţia Caritas – Asistenţă Socială are următoarele responsabilităţi: 

4.1.1 Crearea reţelelor instituţionale judeţene operaţionale 
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În cadrul proiectului se vor crea şi se vor coordona  reţele instituţionale  judeţene operaţionale  pentru 

asistarea autorităţilor publice locale cu comunităţi cu risc de marginalizare socială în vederea facilitării 

incluziunii sociale ale acestor comunităţi. Prin această activitate se va asigura cadrul prin care  toţi 

actorii sociali la nivel judeţean care au atribuţii în domeniul incluziunii sociale vor fi implicaţi în mod 

activ în asistarea comunitatilor identificate cu risc de marginalizare socială. Reţelele instituţionale 

operaţionale se vor crea în funcţie de nevoile cele mai importante cu care se confruntă comunităţile, 

vizând următoarele domenii: educaţie inclusivă, pregătirea resurselor umane și ocupare, securitate 

comunitară, prevenirea separării copilului de familie, incluziunea tinerilor, participare activă. Reţelele 

se vor organiza prin următorii pași: 

- Cartografierea problemelor identificate de către APL, ONG, reprezentanţii comunităţilor de romi 

- Organizarea a două reţele instituţionale operaţionale pe judeţ, în urma selecţiei a două probleme 

importante identificate anterior ( ex. educaţie inclusivă, pregătirea resurselor umane și ocupare, 

securitate comunitară, prevenirea separării copilului de familie, incluziunea tinerilor, participare 

activă/dezvoltare comunitară). Reţelele se vor organiza prin întâlniri periodice (bilunare) cu scopul 

soluţionării unor probleme specifice în fiecare judeţ, vor avea câte 10-12 membrii stabili și invitaţi 

speciali. Printre membrii reţelelor se vor număra instituţiile responsabile din domeniul identificat, APL 

afectaţi de problemă, reprezentanţi ai comunităţilor de romi (formali și/sau informali), ONG din 

domeniu.  

Ședinţele se vor tine la sediul DGASPC sau la sediul Asociaţiei „Caritas - Asistenta Sociala” din judeţul 

.............................., vor avea o durată de 2.5 ore şi se va realiza minută care va fi distribuită tuturor 

participanţilor. 

Comunicarea eficientă, împărtășirea informaţiilor de interes public se va realiza și prin pagina web 

creată special și newsletter bilunar pentru proiect. 

4.1.2  Organizarea unui schimb de experienţă (vizita de studiu) pentru cunoaşterea   unor bune 

practici în domeniul incluziunii sociale pentru cele 15 APL selectate 

În cadrul proiectului se va organiza un schimb de experienţă cu o durată de 3 zile pentru cunoaşterea 

unor bune practici în domeniul incluziunii sociale pentru  câte 3 reprezentanţi (primar, viceprimar, 
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consilier local) din cadrul comunei ......................... Ei vor vizita 3 proiecte  de bune practici în ţară în 

următoarele domenii: locuire; ocupare; sănătate; acces la servicii sociale; educaţie; protecţia copiilor; 

tinerilor şi al familiei în general; combaterea discriminării; dezvoltare comunitară. Proiectele care vor fi 

propuse pentru vizită vor fi identificate pe baza recomandărilor făcute de Consiliul Europei, Banca 

Mondială, Ministerul Dezvoltării Regionale, Ministerul Fondurilor Europene, UBB Cluj, și de ONG-uri 

specializate in incluziunea socială. 

4.1.3 Oferirea a unui curs de instruire pentru reprezentanţii principalilor actori sociali din cele 15 

comunităţi locale marginalizate identificate 

Se va organiza un training în domeniul planificării participative, dezvoltării integrate și al  incluziunii 

sociale pentru 2-3 reprezentanţi din cadrul comunei ..........................  (de preferat specialiști 

desemnaţi/interesaţi în dezvoltare de proiecte). Durata formării va fi de 2 zile (15 h). Prin această 

activitate este vizată dezvoltarea competenţelor profesionale ale diverşilor actori sociali din cadrul 

comunităţilor vizate în domeniul dezvoltării locale plasate sub responsabilitatea comunităţilor. 

4.2 Comuna ................................ are următoarele responsabilităţi: 

4.2.1 Desemnarea a 2 persoane  din cadrul primăriei şi/sau consiliului local dintre care cel puţin 

una va participa la ședinţele regulate ale reţelelor instituţionale judeţene 

4.2.2 Desemnarea a 3 reprezentanţi (primar, viceprimar, consilier local)  din cadrul primăriei 

şi/sau consiliului local care vor participa la vizita de studiu 

4.2.3 Desemnareaa unor specialiști implicaţi/interesaţi in dezvoltare de proiecte care vor 

participa la training 

4.2.4 Implicare activă în ceea ce privește planificarea şi iniţierea unor măsuri integrate care 

vizează incluziunea socială a grupurilor vulnerabile, inclusiv ale comunităţilor de romi. 

4.2.5 Punerea la dispoziţie a datelor şi informaţiilor necesare raportării şi derulării proiectului. 

4.2.6 Desemnarea unei persoane de contact pentru a menţine legătura cu Asociaţia „Caritas - 

Asistenţă Socială” pentru implementarea proiectului. 
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Articolul 5. Aspecte financiare 

 Asociaţia „Caritas – Asistenţă Socială” va suporta următoarele cheltuieli din bugetul proiectului 

United Networks în limita bugetului aprobat de finanţator: 

- schimb de experienţă (vizita de studiu): cazare, masă și transport pentru participanţi. 

- curs de instruire: cazare, masă , închiriere sală eveniment și transport pentru participanţi. 

- cheltuielile organizatorice (consumabile, protocol, materiale promoţionale) evenimentelor 

enumerate la articolul 4. 

 

Articolul 6 – Sustenabilitate 

 

Asociaţia Caritas – Asistenţă Socială îşi asumă continuarea demersurilor iniţiate în cadrul proiectului pe 

perioada post - implementare impusă de finanţator prin continuarea organizării şedinţelor reţelelor 

judeţene, precum şi al altor evenimente, traininguri organizate cu scopul de a susţine activitatea 

reţelelor judeţene de incluziune socială. Costurile legate de organizareaacestor evenimente vor fi 

suportate din bugetul Asociaţiei Caritas și din bugetul DGASPC-ului din judeţul ……….   

 

Comuna ....................... îşi asumă continuarea demersurilor iniţiate în cadrul proiectului încă pe 

perioada post - implementare impusă de finanţator prin facilitarea participării personalului implicat în 

proiect la şedinţele reţelelor judeţene  de incluziune socială, precum şi la alte evenimente, traininguri 

organizate cu scopul de a susţine activitatea reţelelor judeţene de incluziune socială. Costurile legate 

de participarea personalului la întâlnirile organizate vor fi suportate din bugetul Consiliului Local al 

Comunei ......................... 

 

Articolul 7 – Legea aplicabilă 

Se va respecta legislaţia în vigoare din România, respectiv cerinţele finanţatorului – Fondului Român 

de Dezvoltare Socială.   

Articolul 8 – Litigii 



United Networks – iniŃiativă integrată pentru incluziunea socială a comunităŃilor marginalizate | integrált kezdeményezés hátrányos helyzető közösségek 

felzárkóztatásáért. 

 

Proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de 
Dezvoltare Socială 

 
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a FRDS şi a Granturilor SEE 2009-2014; Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi 

coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor. 

Eventualele conflicte vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar în cazul nerezolvării pe această cale 

instanța competentă de soluționare va fi Judecătoria Tîrgu Mureș din cadrul Tribunalului Mureș. 

Prezentul Acord  a fost întocmit şi semnat în 3 exemplare originale, în limba română, câte un exemplar 

pentru fiecare parte semnatară.  

Pentru Asociația „Caritas – Asistență Socială” 

Filiala Organizației Caritas Alba Iulia 

Ludescher László, director 

 

[Semnătura] 

 

[data] 

 

Pentru Comuna …………………………………… 

 

[numele şi funcţia persoanei autorizate să semneze] 

 

[Semnătura] 

 

[data] 

 


