Anexă la H.C.L. nr. 242 din 05.11.2018
CENT RUL DIECEZAN CARITAS IAŞI

DIRECŢIA DE ASIST ENŢĂ SOCIALĂ

Str. Sărărie nr. 134, laşi - 700116

ROMAN Str. Alexandru cel Bun

Nr __________ / _________________

Nr. 3 / ___________________

ACORD DE PARTENERIAT
Art. 1. Părţile protocolului
CENTRUL DIECEZAN CARITAS IAŞI, cu sediul în mun. laşi, str. Sărărie, nr. 134, judeţul laşi, CF
4488681, reprezentat prin pr. Egidiu CONDAC - director general şi DOGARIU Antonina coordonator diecezan Programul Servicii de îngrijiri la domciliu, şi
DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ROMAN , cu sediul în ROMAN, str. Alexandru cel Bun, nr.
3, judeţul Neamţ, CIF 35398236, reprezentat prin MONAC SORINA - DIRECTOR EXECUTIV, au
convenit încheierea prezentului protocol de colaborare cu respectarea următoarelor clauze:
Art. 2. Obiectul protocolului
(1) Părţile convin să colaboreze în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii persoanelor aflate în
dificultate, în special a persoanelor care necesită servicii de îngrijire medicală la domiciliu.
(2) Colaborarea dintre părţi are următoarele obiective:
- identificarea şi informarea reciprocă cu privire la persoane care necesită îngrijiri medicale la
domiciliu;
- satisfacerea nevoilor de îngrijire a persoanelor singure şi/sau cu diferite grade de dependenţă;
- sprijinirea persoanelor pentru menţinerea şi/sau recuperarea autonomiei personale.
Art. 3 Durata protocolului
(1) Prezentul protocol de colaborare are o durată de 2 ani, începând cu data semnării sale.
(2) Durata protocolului poate fi prelungită prin acordul comun al părţilor, consemnat într-un act
adiţional.
Art. 4 Drepturile şi obligaţiile părţilor
(1) Centrul Diecezan Caritas laşi are următoarele obligaţii:
a) să coopereze în vederea acordării serviciilor de îngrijire la domiciliu beneficiarilor prin CID
Roman, cu participarea de resurse umane (personal specializat) şi resurse materiale;
b) să coopereze cu alte organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale, specializate în
domeniu;
c) să contribuie la activităţile de menţinere şi recuperare a autonomiei personale a beneficiarilor,
prin furnizarea de servicii de îngrijire la domiciliu;
d) să contribuie la promovarea reciprocă a partenerilor din prezenta convenţie, prin mijloace
specifice.
(2) DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ROMAN are următoarele obligaţii:
a) să colaboreze cu Caritas laşi în identificarea problemelor sociale la nivelul localităţii ROMAN;
b) să colaboreze cu Caritas laşi în vederea referirii de potenţiali beneficiari de servicii de îngrijire
la domiciliu; referirea se poate face direct, în scris sau indirect, prin îndrumarea beneficiarului către
serviciul furnizat de partener;
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c) să furnizeze, la cerere, situaţii statistice, pe baza unor formulare puse la dispoziţie de Caritas
laşi, privind situaţia socială a cazurilor vizate, dacă este posibil;
f) să contribuie la promovarea reciprocă a partenerilor din prezentul contract, prin mijloace
specifice, oferind posibilitatea de afişare a pachetelor de servicii furnizate de Caritas laşi şi a
datelor de contact.
Art 5 Confidenţialitate
(1 )Părţile vor păstra confidenţial conţinutul prezentului Contract. Nu se va permite accesul la
acesta şi nici nu se va dezvălui către niciun terţ conţinutul prezentului Contract, sau orice alte
aspecte privind datele personale furnizate prin contract. Acestea trebuie păstrate ca fiind
confidenţiale cu scopul de a proteja persoanele vizate, cu excepţia: cazului în care legea prevede
altfel; cazului în care informaţiile trebuie transmise către insituţii terţe cu scopul de îndeplinii
activităţile stipulate în contract; cazului în care este neapărat necesar şi sub condiţia ca aceştia să
păstreze confidenţialitatea informaţiilor şi a cazului în care este necesară dezvăluirea pentru a se
putea implementa prezentul Contract.
Art 6 Prelucrare date cu caracter personal
(1 Părţile contractante doresc să colaboreze în termenii şi condiţiile din prezentul Contract şi se
obligă să respecte fiecare în parte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 - pentru protecţia
persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor
date şi în condiţiile abrogării Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
Prelucrarea datelor personale are drept scop implementarea activităţilor stipulate în contract.
(2)Părţile se obligă să informeze persoanele vizate a căror date personale sunt prelucrate cu
privire la drepturile de care poate beneficia, şi anume: dreptul de acces, de rectificare, de ştergere,
de restricţionare a procesării, la portabilitate a datelor, de a contesta, de a depune o plângere şi de
a retrage consimţământul printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, trimisă la Centrul Diecezan
Caritas laşi, str. Sărărie nr. 134, laşi.
Art. 7 Forţa majoră
(1) Forţa majoră exonerează părţile de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe
toată perioada în care aceasta acţionează.
(2) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod
complet, producerea acesteia şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor.
Art. 8 Dispoziţii finale
(1) Prezentul contract poate fi modificat prin act adiţional prin acordul comun al părţilor
contractante.
(2) Prezentul contract poate înceta, la cererea uneia dintre părţi, după un termen de 15 zile de la
notificarea intenţiei de încetare către partener.
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(3) Eventualele litigii dintre părţi urmează să fie soluţionate pe cale amiabilă. în cazul nerezolvării
pe cale amiabilă, litigiile urmează să fie soluţionate de instanţele judecătoreşti competente, potrivit
legii.
Prezentul contract a fost încheiat, astăzi ______________ , în două exemplare, fiecare având
aceeaşi
forţă juridică, dintre care câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă.
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