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ASOCIAȚIA CARITAS BACĂU                                   DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ROMAN 

Str. Calea Moldovei nr.9 Bacău                                  ........................................................................... 

                Nr. 240 / 24.08.2018                                                    ……………………………………………………… 

 

ACORD DE PARTENERIAT 
 

Art. 1 Părțile acordului 

 ASOCIAȚIA CARITAS BACĂU, cu sediul în str. Calea Moldovei, nr. 9,Bacău,cod 
poștal 600352, telefon 0234581661,CUI 12430206,  reprezentată legal de  Pr. Simon 
Lucian, prin serviciul social  Centru de Îngrijire la Domiciliu,  acreditat cu licență de 
funcționare seria LF.nr 0001412  și 
 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  acordului de parteneriat  cu respectarea următoarelor clauze: 
 

 Art 2. Obiectul convenției 

 (1) Părțile convin să colaboreze în vederea îmbunătățirii calității vieții persoanelor 
aflate în dificultate, în special a persoanelor care necesită servicii de îngrijire socio-
medicală la domiciliu. 
 (2) Acordul de parteneriat are următoarele obiective: 
 - identificarea și informarea reciprocă cu privire la persoane care necesită îngrijiri 
la domiciliu pe raza localității Roman; 
 - satisfacerea nevoilor de îngrijire a persoanelor vârstnice.  

 
 Art. 3 Durata acordului 
 (1) Prezentul acord de parteneriat are o durată  de 1 an, începând cu data 
semnării sale. 
 (2) Durata acordului poate fi prelungită cu înțelegerea comună a părților, 
consemnat într-un act adițional.  
 

 Art.4 Drepturile și obligațiile părților  
 (1) Asociația Caritas Bacău are următoarele obligații: 
 a) să coopereze în vederea acordării serviciilor de îngrijie la domiciliu 
beneficiarilor prin CID Bacău, cu participarea de resurse umane (personal 
specializat) și resurse materiale; 
 b) să contribuie la promovarea reciprocă a partenerilor din prezentul acord,prin 

mijloace specifice. 

 (2) Directia de Asistenta Sociala Roman are următoarele obligații: 
 a) să colaboreze cu Caritas Bacău în identificarea problemelor sociale la nivelul 
localității; 
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 b) să colaboreze cu Caritas Bacău în vederea referirii de potențiali beneficiari de 
servicii de îngrijire la domiciliu; referirea se poate face direct, în scris sau indirect, 
prin îndrumarea beneficiarului către serviciul furnizat de partener; 
 
 Art 5. Confidențialitatea datelor 
 (1) Fiecare dintre părți se angajează să păstreze confidențialitatea datelor obținute 
și să folosească aceste date exclusive în interesul persoanei asistate, cu acordul 
acesteia sau al aparținătorilor legali. 
 (2) Furnizarea informațiilor ce constituie date cu caracter personal definite potrivit 
legii nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările 
ulterioare, se efectuează în condițiile prevăzute de această lege.Beneficiarul furnizării 
de informații ce constituie date cu caracter personal este obligat să aplice măsurile 
tehnice și organizatorice prevăzute de lege pentru protejarea acestor date împotriva 
furtului, pierderii sau accesul neautorizat. 
 
 Art.6  Forța majoră 
 (1) Forța majoră exonerează părțile de îndeplinirea obligațiilor asumate prin 
prezentul acord, pe toată perioada în care aceasta acționează. 

(2) Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, 
imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia toate măsurile posibile în 
vederea limitării consecințelor. 
 

Art. 7 Dispoziții finale 
(1) Prezentul acord poate fi modificat prin act adițional prin înțelegerea comună  a 

ambelor părți partenere. 

(2) Prezentul acord  poate înceta, la cererea uneia dintre părți, după un termen de 
15 zile de la notificarea intenției de încetare către partener. 

(3) Eventualele litigii dintre părți urmează să fie soluționate pe cale amiabilă.În 
cazul nerezolvării pe cale amiabilă, litigiile urmează să fie soluționate de instanțele 
judecătorești competente, potrivit legii. 

Prezentul acord a fost încheiat, astăzi…………………… în două exemplare, 
fiecare având aceeași forța juridică, dintre care câte un exemplar pentru fiecare parte 
partener. 
 
 
ASOCIAȚIA CARITAS BACĂU                                     DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ROMAN 

               Președinte,                                                                             Director executive,  

         Pr. Lucian SIMON                                                                           Sorina MONAC 


