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Anexa la H.C.L. nr. 102 din 13.05.2016 

   CENTRUL DIECEZAN CARITAS IAȘI                             DIRECŢIA DE ASISTENŢÃ SOCIALÃ ROMAN  

  ____________________ 

     Str. Sărărie nr. 134, Iași – 700116          Str. __________________________________ 

   Nr. _________ / ________________           Nr. __________ / _________________ 

       

ACORD DE PARTENERIAT 

 

Art. 1. Părţile convenţiei 

CENTRUL DIECEZAN CARITAS IAŞI, cu sediul în mun. Iaşi, str. Sărărie, nr. 134, judeţul Iaşi, CF 

4488681, reprezentat prin pr. Egidiu CONDAC - director general și Anca-Diana Maftei - coordonator 

diecezan Servicii de îngrijiri la domciliu,  şi 

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ROMAN, cu sediul în ____________, str. ____________, nr. 

____, judeţul Neamț, CIF ______________, reprezentat prin __________________ - 

______________,  

au convenit încheierea prezentei convenţii de colaborare cu respectarea următoarelor clauze: 

Art. 2. Obiectul convenţiei 

(1) Părţile convin să colaboreze în vederea îmbunătățirii calității vieții persoanelor aflate în dificultate, în 

special a persoanelor care necesită servicii de îngrijire medicală la domiciliu.  

(2) Convenţia dintre părți are următoarele obiective: 

- identificarea și informarea reciprocă cu privire la persoane care necesită îngrijiri medicale la domiciliu; 

- satisfacerea nevoilor de îngrijire a persoanelor singure și/sau cu diferite grade de dependență; 

- sprijinirea persoanelor pentru menținerea și/sau recuperarea autonomiei personale.  

Art. 3 Durata convenţiei 

(1) Prezenta conventie de colaborare are o durată de 2 ani, începând cu data semnării sale. 

(2) Durata convenţiei  poate fi prelungită prin acordul comun al părților, consemnat într-un act adițional. 

Art. 4 Drepturile şi obligaţiile părților 

(1) Centrul Diecezan Caritas Iași 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) și resurse materiale; 

b) să coopereze cu alte organizații guvernamentale și nonguvernamentale, specializate în domeniu;  

c) să contribuie la activitățile de menținere și 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) DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ROMAN are următoarele obligaţii: 

a) să colaboreze cu Caritas Iași în identificarea problemelor sociale la nivelul localității ROMAN;  
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b) să colaboreze cu Caritas Iași 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; 

c) să furnizeze, la cerere, situații statistice, pe baza unor formulare puse la dispoziție de Caritas Iași, 

privind situația socială a cazurilor vizate, dacă este posibil; 

f) să contribuie la promovarea reciprocă a partenerilor din prezentul contract, prin mijloace specifice,  

oferind posibilitatea de afișare a pachetelor de servicii furnizate de Caritas Iași și a datelor de contact. 

Art. 5 Confidențialitatea datelor 

(1) Fiecare dintre părți se angajează să păstreze confidențialitatea datelor obținute și să folosească 

aceste date exclusiv 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 accesului neautorizat. 

Art. 6 Forţa majoră 

(1) Forța majoră exonerează părțile de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezenta convenţie, pe 

toată perioada în care aceasta acționează. 

(2) Partea care invocă forţa majoră are obligația de a notifica celeilalte părţi, imediat și în mod complet, 

producerea acesteia şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor.  

Art. 7 Dispoziţii finale 

(1) Prezenta convenţie poate fi modificat ă prin act adiţional prin acordul comun al părţilor contractante. 

(2) Prezenta convenţie 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 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. 

 

Prezenta convenţie a fost încheiată, astăzi ____________, în două exemplare, fiecare având aceeaşi 

forţă juridică, dintre care câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă. 

 

CENTRUL DIECEZAN CARITAS IAŞI           DIRECŢIA DE ASISTENŢÃ SOCIALÃ ROMAN 

pr. Egidiu CONDAC                  _______________________ 

director general                          _______________________ 

 

Anca Diana Maftei     

coordonator diecezan Servicii de îngrijiri la domciliu 


