
 

                                                                                                   
 

R O M Â N I A  
J U D E Ţ U L  N E A M Ţ  

M U N I C I P I U L  R O M A N  
C O N S I L I U L  L O C A L  

 
H O T Ă R Â R E A  

 
Nr. __ din 30.06.2021 

 
privind aprobarea încheierii unor acorduri de parteneriat cu Fundația 

„Episcop Melchisedec” Roman 

 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ROMAN; 

 

             Având în vedere:  
  - referatul de necesitate nr. 8453 din 14.06.2021 al Direcției de Asistență 
Socială a Municipiului Roman; 
       - referatul de aprobare nr. 44428 din 14.06.2021 înaintat de către 
Primarul Municipiului Roman - domnul Leonard Achiriloaei, precum și raportul 
de specialitate nr. 45690 din 17.06.2021 întocmit de către Direcția juridică și 
Administrație Publică; 

- avizul de legalitate nr.______din __.06.2021 dat de Secretarul general al  
Municipiului Roman, avizul favorabil nr. __ din __.06.2021 al Comisiei pentru 
buget-finanțe, precum și avizul favorabil nr. ___ din __.06.2021 al Comisiei 
juridice; 

- adresele Fundației „Episcop Melchisedec” Roman nr. 82, 83 și 84 din 
data de 20.05.2021 și înregistrate la Primăria Municipiului Roman sub nr. 41707 
din data de 02.06.2021; 

În conformitate cu prevederile: 
- art. 42, alin. 4 și 5 și art. 112, alin. 3, lit. f) din Legea nr. 292/2011 – 

Legea asistenței sociale; 
- art. 129, alin. 2, lit. d), alin. 7, lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ; 
În temeiul art. 139, alin. 1, al art. 140, alin. 1, precum și al art. 196, alin. 

1,  lit. a) din același act normativ; 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

    Art. 1. Se aprobă încheierea acordului de parteneriat între Direcția 
de Asistență Socială și Fundația „Episcop Melchisedec” Roman, în vederea 
sprijinirii Centrului de zi de Socializare persoane vârstnice din cadrul Fundației 



 

                                                                                                   
 

„Episcop Melchisedec” Roman, conform anexei nr. 1 - parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 

Art. 2. Se aprobă încheierea acordului de parteneriat între Direcția de 
Asistență Socială și Fundația „Episcop Melchisedec” Roman, în vederea 
sprijinirii Cantinei sociale din cadrul Fundației „Episcop Melchisedec” Roman, 
conform anexei nr. 2 - parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 3. Se aprobă încheierea acordului de parteneriat între Direcția de 
Asistență Socială și Fundația „Episcop Melchisedec” Roman, în vederea 
sprijinirii Centrului de zi pentru copii aflați în situație de risc din cadrul 
Fundației „Episcop Melchisedec” Roman, conform anexei nr. 3 - parte 
integrantă din prezenta hotărâre; 

 

      Art. 4. Primarul municipiului Roman prin Direcția de Asistență Socială a 
municipiului Roman va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

       Art. 5. Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului  
general al Municipiului Roman, autorităților și persoanelor interesate.  
 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                              CONTRASEMNEAZĂ 
               Consilier,                        Secretarul general al Municipului Roman 
George-Alexandru BĂLAN                                  Gheorghe CARNARIU 
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Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. ___ din 30.06.2021   
 
 

 
Direcția de Asistenţă Socială Roman      Fundația ”Episcop Melchisedec”  
                                                                                    Roman 
 
 Nr. ____ din ___________                                 Nr. ____ din ___________ 
 
 
 
 
 

ACORD DE PARTENERIAT 
Încheiat astăzi __.__.____ 

 
 
 
 

I PĂRȚILE CONTRACTANTE 
1. Direcția de Asistenţă Socială Roman, cu sediul în municipiul Roman, 

str. Alexandru cel Bun, nr. 3, județul Neamț, furnizor de servicii sociale 
acreditat conform certificatului de acreditare seria AF nr. 003876, 
reprezentată legal prin Director executiv, VIERU SORINA,  
 
și 
 

2. Fundația ”Episcop Melchisedec” Roman, cu sediul în municipiul 
Roman, str. Alexandru cel Bun, nr. 4, județul Neamț, furnizor de servicii 
sociale acreditat conform certificatului de acreditare seria AF nr. 001358, 
reprezentată prin Arhimandrit (Pimen) Ghiță COSTEA, Președinte,  
 
au convenit să încheie prezentul acord de parteneriat: 

 
 
II OBIECTUL ACORDULUI 
1. Prezentul Acord de Parteneriat are ca obiect colaborarea dintre cele două 

părți în vederea sprijinirii Centrului multifuncțional – Centrul de zi de 
Socializare persoane vârstnice din cadrul Fundației ”Episcop Melchisedec” 
– Roman, care are misiunea de a oferi sprijin şi suport pentru beneficiarii în 
vârstă, cu scopul îmbunătățirii calității vieții beneficiarilor, prin petrecerea 
organizată a timpului liber și asigurarea activităților de consiliere, prin 
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dezvoltarea relațiilor de socializare și prin prevenirea şi combaterea 
marginalizării sociale a acestora. 

2. Obiectul de activitate al Centrului de zi de socializare pentru persoane 
vârstnice îl reprezintă organizarea de activități de petrecere a timpului liber, 
terapie ocupațională, asigurarea de asistență socio-medicală, consiliere 
psihologică și socială pentru persoane vârstnice din municipiul Roman. 

 
 
III  PRINCIPIILE DE BUNĂ PRACTICĂ ALE PARTENERIATULUI 
1. Ambii parteneri trebuie să contribuie la realizarea proiectului în 

modalităţile prevăzute în prezentul acord de parteneriat. 
2. Părţile trebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze reciproc 

asupra stadiilor privind evoluţia proiectului. 
3. Partenerii trebuie să implementeze activităţile cu respectarea standardelor 

profesionale şi de etică cele mai înalte. 
4. Partenerii sunt obligaţi să respecte regulile privitoare la conflictul de 

interese şi regimul incompatibilităţilor, iar în cazul apariţiei unui asemenea 
conflict să dispună luarea măsurilor ce conduc la evitarea, respectiv stingerea 
lui. 

5.Semnatarii prezentului acord înţeleg şi acceptă faptul că rolurile şi 
responsabilităţile ce revin fiecăreia dintre părţile semnatare vor fi îndeplinite 
prin utilizarea de resurse umane, proprii şi prin externalizare de activităţi. 

 
 
IV OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 
1. Serviciul public de asistenţă socială se angajează: 

 Să informeze partenerul de drepturile sociale stabilite în societatea 
românească; 

 Să respecte confidențialitatea informațiilor; 

 Întâlniri de lucru pentru a analiza și îmbunătăți nevoia de informare a 
cetățenilor la condițiile și standardele impuse de UE; 

 Pregătirea și desfășurarea campaniilor de promovare a serviciilor sociale 
oferite prin mass-media locală, afișe, pliante, fluturăși. 

 Să conștientizeze cetățenii că în această societate, pe lângă obligații au și 
drepturi prevăzute de legislația în vigoare; 

 Să sprijine personalul fundației în identificarea și selectarea obiectivă a 
beneficiarilor, oferind informații cu privire la situația familiară, tipuri de 
beneficii și servicii sociale oferite familiilor beneficiarilor Centrului de 
socializare; 

 
     2. Fundația ”Episcop Melchisedec” Roman se angajează: 
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o Să acorde servicii sociale de calitate prin profesioniști; 
o Să asigure personal specializat, care să se implice în organizarea, coordonarea și 

desfășurarea activităților mai sus enumerate, în conformitatate cu normele 
prevăzute în lege; 

o Să procure și să asigure baza materială;  
o Să întocmească documentația prevăzută de lege, în vederea obținerii 

avizelor de funcționare, respectiv acreditare, ca furnizor de servicii 
sociale; 

o Să țină evidența tuturor beneficiarilor prin întocmirea dosarelor personale ale 
acestora și să păstreze documentele pe toată durata existenței acestora în 
programele centrului;  

o Să stabilească numărul de beneficiari și să realizeze selecția acestora într-
o manieră obiectivă și transparentă, în baza unor criterii de selecție, în 
conformitate cu standardele obligatorii de funcționare a acestui tip de 
serviciu; 

o Să colaboreze cu partenerul din proiect, în special în momentul selecției 
beneficiarilor, comunicând trimestrial evidența beneficiarilor aflați în 
program; 

o Să se consulte cu partenerul, în orice situație ce poate apărea pe durata 
desfășurării activităților centrului; 

o Să respecte prevederile în gestionarea informației pentru a nu se încălca 
principiul confidențialității; 

o Să ofere un spaţiu corespunzător în care vârstnicii să se poată întâlni, 
relaţiona şi desfăşura o serie de activităţi recreative, cu efecte pozitive 
asupra stării psihice a acestora; 

o Să faciliteze şi să încurajeze legăturile inter-umane având ca prioritate 
menţinerea relaţiilor cu membrii familiei; 

o Să acorde asistenţă de specialitate în vederea diminuării gradului de 
marginalizare şi a sentimentului de inutilitate; 

o Să dezvolte de activităţi de socializare şi petrecere a timpului liber, de 
informare prin citirea zilnică a presei, cărţi, reviste; 

o Să asigure respectarea standardelor în domeniul asistenţei sociale a 
persoanelor vârstnice. 

 
 

IV DURATA CONTRACTULUI 
1. Prezentul acord de parteneriat se încheie pe perioada Licenței de 

funcționare a Centrului de zi de Socializare persoane vârstnice din cadrul 
Fundației ”Episcop Melchisedec” – Roman, seria LF nr. 0001249, eliberată la 
data de 14.11.2017. 
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2. Încetarea acordului se face la data încheierii duratei acestuia sau la 
inițiativa oricărei părţi, cu un preaviz de 15 zile în situații deosebite. 
 
 

V CLAUZE FINALE 
1. Procedura de lucru în cazul sesizărilor, are la bază contactul direct între 

parteneri realizat sub orice formă (fax, telefon, adresă scrisă, etc.).  
          2. În situaţia în care unul din parteneri organizează întâlniri de lucru, mese 
rotunde, conferințe de presă, care au ca obiect activitatea parteneriatului, în mod 
obligatoriu va informa pe celălalt partener cu cel puţin 2(două) zile înainte 
despre activitatea organizată. 

3. Neîndeplinirea de către oricare din parteneri a obligațiilor asumate dă 
dreptul celuilalt partener să sisteze colaborarea. 

4. Modificarea prezentului acord se face numai cu acordul părților 
semnatare sub forma unui act adițional la prezentul Acord de parteneriat. 

5. Eventualele litigii care s-ar putea ivi pe perioada desfășurării 
prezentului Acord de parteneriat se vor rezolva pe cale amiabilă. 
 
 

Prezentul acord a fost încheiat astăzi ………………………., în 2 
exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 
 
 
 

  Direcția de Asistenţă Socială Roman        Fundația ”Episcop Melchisedec” 
                       
                                                             
    Director executiv,                                           Președinte, 

                 Sorina VIERU                      Arhimandrit (Pimen) Ghiță COSTEA 
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                                                         Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. ___ din 30.06.2021   
 
Direcția de Asistenţă Socială Roman      Fundația ”Episcop Melchisedec”                                       
 Roman 
 
 Nr.  ____ din __.__._____                                         Nr.  ____ din __.__._____                     
 
 
 
 

ACORD DE PARTENERIAT 
  Încheiat astazi __.__.____ 

 
 

I PĂRȚILE CONTRACTANTE 
1. Direcția de Asistenţă Socială Roman, cu sediul în municipiul Roman, 

str. Alexandru cel Bun, nr. 3, județul Neamț, furnizor de servicii sociale 
acreditat conform certificatului de acreditare seria AF nr. 003876, 
reprezentată legal prin Director executiv, VIERU SORINA,  
 
și 
 

2. Fundația ”Episcop Melchisedec” Roman, cu sediul în municipiul 
Roman, str. Alexandru cel Bun, nr. 4, județul Neamț, furnizor de servicii 
sociale acreditat conform certificatului de acreditare seria AF nr. 001358, 
reprezentată prin Arhimandrit (Pimen) Ghiță COSTEA, Președinte,  
 
au convenit să încheie prezentul acord de parteneriat: 

 
II OBIECTUL ACORDULUI 
1. Prezentul Acord de Parteneriat are ca obiect colaborarea dintre cele două 

părți în vederea sprijinirii Centrului multifuncțional – Cantina socială din 
cadrul Fundației ”Episcop Melchisedec” – Roman, care are drept scop 
prestarea serviciilor sociale gratuite, persoanelor aflate într-o situaţie socio – 
economică dificilă.  

2. Cantina Socială funcţionează conform Legii nr. 208/1997, privind 
cantinele de ajutor social. Acest serviciu este conceput ca parte a unui pachet de 
servicii de asistenţă socială, având rolul de serviciu de suport material în vederea 
reinserţiei sociale a persoanelor marginalizate sau, în cazul persoanelor 
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vârstnice, ca serviciu de susţinere în vederea unui minim necesar existenţei. 
 

 
 
III  PRINCIPIILE DE BUNĂ PRACTICĂ ALE PARTENERIATULUI 
1. Ambii parteneri trebuie să contribuie la realizarea proiectului în 

modalităţile prevăzute în prezentul acord de parteneriat. 
2. Părţile trebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze reciproc 

asupra stadiilor privind evoluţia proiectului. 
3. Partenerii trebuie să implementeze activităţile cu respectarea standardelor 

profesionale şi de etică cele mai înalte. 
4. Partenerii sunt obligaţi să respecte regulile privitoare la conflictul de 

interese şi regimul incompatibilităţilor, iar în cazul apariţiei unui asemenea 
conflict să dispună luarea măsurilor ce conduc la evitarea, respectiv stingerea 
lui. 

5. Semnatarii prezentului acord înţeleg şi acceptă faptul că rolurile şi 
responsabilităţile ce revin fiecăreia dintre părţile semnatare vor fi îndeplinite 
prin utilizarea de resurse umane, proprii şi prin externalizare de activităţi. 

 
IV OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 
1. Serviciul public de asistenţă socială se angajează: 

 Să acorde servicii sociale de calitate prin profesioniști; 

 Să informeze partenerul de drepturile sociale stabilite în societatea 
românească; 

 Să respecte confidențialitatea informațiilor; 

 Să aducă la cunoștință partenerului următoarele documente: Strategia de 

dezvoltare pentru următorii 3 ani, Regulamentele de organizare şi 

funcţionare şi de ordine interioară, Codul etic și Standardele de 

funcționare; 

 Să elaboreze chestionare pentru sondarea nevoilor de informare la nivelul 
mun. Roman și transmiterea datelor Consiliilor Locale; 

 Întâlniri de lucru pentru a analiza și îmbunătăți nevoia de informare a 
cetățenilor la condițiile și standardele impuse de UE; 

 Pregătirea și desfășurarea campaniilor de promovare a serviciilor sociale 
oferite prin mass-media locală, afișe, pliante, fluturăși. 

 Să întocmeasca un raport de evaluare cu recomandări; 

 Să conștientizeze cetățenii că în această societate, pe lângă obligații au și 
drepturi prevăzute de legislația în vigoare; 

 Să sprijine personalul fundației în identificarea și selectarea obiectivă a 
beneficiarilor, oferind informații cu privire la situația familiară, tipuri de 
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beneficii și servicii sociale oferite familiilor beneficiarilor cantinei 
sociale; 

 Să trimită lunar buletine informative autorităților locale cu situația 
statistică a beneficiarilor serviciului social. 

 
  
      2. Fundația ”Episcop Melchisedec” Roman se angajează: 

o Să pregătească și să servească zilnic o masă caldă (prânzul) pe zi de 
persoană, în limita alocației de hrană prevăzută de reglementările legale; 

o Să asigure personal specializat, care să se implice în organizarea, coordonarea și 
desfășurarea activităților mai sus enumerate, în conformitatate cu normele 
prevăzute în lege; 

o Să procure și să asigure baza materială, precum și produsele alimentare 
necesare pregătirii și servirii unei mese calde pe zi în cadrul cantinei 
sociale;  

o Să asigure tuturor beneficiarilor prezenți la o masă caldă, respectând 
normele de igienă sanitară; 

o Să întocmească documentația prevăzută de lege, în vederea obținerii 
avizelor de funcționare, respectiv acreditare, ca furnizor de servicii 
sociale; 

o Să țină evidența tuturor beneficiarilor prin întocmirea dosarelor personale ale 
acestora și să păstreze documentele pe toată durata existenței acestora în 
programele centrului;  

o Să stabilească numărul de beneficiari și să realizeze selecția acestora într-
o manieră obiectivă și transparentă, în baza unor criterii de selecție, în 
conformitate cu standardele obligatorii de funcționare a acestui tip de 
serviciu; 

o Să colaboreze cu partenerul din proiect, în special în momentul selecției 
beneficiarilor, comunicând trimestrial evidența beneficiarilor aflați în 
program; 

o Să se consulte cu partenerul, în orice situație ce poate apărea pe durata 
desfășurării activităților centrului; 

o Să respecte prevederile în gestionarea informației pentru a nu se încălca 
principiul confidențialității. 

 
IV DURATA CONTRACTULUI 

1. Prezentul acord de parteneriat se încheie pe perioada Licenței de 
funcționare a Cantinei sociale din cadrul Fundației ”Episcop Melchisedec” – 
Roman, seria LF nr. 0001237, eliberată la data de 27.09.2017. 
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2. Încetarea acordului se face la data încheierii duratei acestuia sau la 
inițiativa oricărei părţi, cu un preaviz de 15 zile în situații deosebite. 
 
     V CLAUZE FINALE 

1. Procedura de lucru în cazul sesizărilor, are la bază contactul direct între 
parteneri realizat sub orice formă (fax, telefon, adresă scrisă, etc.).  
          2. În situaţia în care unul din parteneri organizează întâlniri de lucru, mese 
rotunde, conferințe de presă, care au ca obiect activitatea parteneriatului, în mod 
obligatoriu va informa pe celălalt partener cu cel puţin 2(două) zile înainte 
despre activitatea organizată. 

3. Neîndeplinirea de către oricare din parteneri a obligațiilor asumate dă 
dreptul celuilalt partener să sisteze colaborarea. 

4. Modificarea prezentului acord se face numai cu acordul părților 
semnatare sub forma unui act adițional la prezentul Acord de parteneriat. 

5. Eventualele litigii care s-ar putea ivi pe perioada desfășurării 
prezentului Acord de parteneriat se vor rezolva pe cale amiabilă. 
 
 

Prezentul acord a fost încheiat astăzi ………………………, în 2 
exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 
 
 
 
     Direcția de Asistenţă Socială Roman      Fundația ”Episcop Melchisedec” 

                                                                                   
      Director executiv,                                               Președinte, 
          Sorina VIERU                            Arhimandrit (Pimen) Ghiță COSTEA 
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                                Anexa nr. 3 la H.C.L. nr. ___ din __.06.2021 
 
 
Direcția de Asistenţă Socială Roman           Fundația ”Episcop Melchisedec”  
                                                                                          Roman 
 
     Nr. ___din __.__.____                                             Nr. ___din __.__.____ 

 
 

 
ACORD DE PARTENERIAT 

                                               Încheiat astăzi __.__.____ 
 
 
 
 

I PĂRȚILE CONTRACTANTE 
1. Direcția de Asistenţă Socială Roman, cu sediul în municipiul Roman, 

str. Alexandru cel Bun, nr. 3, județul Neamț, furnizor de servicii sociale 
acreditat conform certificatului de acreditare seria AF nr. 003876, 
reprezentată legal prin Director executiv, VIERU SORINA,  
 
și 
 

2. Fundația ”Episcop Melchisedec” Roman, cu sediul în municipiul 
Roman, str. Alexandru cel Bun, nr. 4, județul Neamț, furnizor de servicii 
sociale acreditat conform certificatului de acreditare seria AF nr. 001358, 
reprezentată prin Arhimandrit (Pimen) Ghiță COSTEA, Președinte,  
 
au convenit să încheie prezentul acord de parteneriat: 

 
II OBIECTUL ACORDULUI 
1. Prezentul Acord de Parteneriat are ca obiect colaborarea dintre cele două 

părți în vederea sprijinirii Centrului de Zi pentru copii aflați  în situatie de 
risc, din cadrul Fundației ”Episcop Melchisedec” – Roman, care are drept 
scop principal oferirea de servicii sociale copiilor de vârstă preșcolară și școlară, 
din comunitatea romașcană, în vederea menținerii, refaceri și dezvoltării 
capacităților copilului și ale părinților săi, pentru depășirea situațiilor de criză, 
care ar putea duce la separarea copilului de familie și/sau la abandon școlar. 
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III  PRINCIPIILE DE BUNĂ PRACTICĂ ALE PARTENERIATULUI 
1. Ambii parteneri trebuie să contribuie la realizarea proiectului în 

modalităţile prevăzute în prezentul acord de parteneriat. 
2. Părţile trebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze reciproc 

asupra stadiilor privind evoluţia proiectului. 
3. Partenerii trebuie să implementeze activităţile cu respectarea standardelor 

profesionale şi de etică cele mai înalte. 
4. Partenerii sunt obligaţi să respecte regulile privitoare la conflictul de 

interese şi regimul incompatibilităţilor, iar în cazul apariţiei unui asemenea 
conflict să dispună luarea măsurilor ce conduc la evitarea, respectiv stingerea 
lui. 

5. Semnatarii prezentului acord înţeleg şi acceptă faptul că rolurile şi 
responsabilităţile ce revin fiecăreia dintre părţile semnatare vor fi îndeplinite 
prin utilizarea de resurse umane, proprii şi prin externalizare de activităţi. 

 
IV OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 
1. Serviciul public de asistenţă socială se angajează: 

 Să acorde servicii sociale de calitate prin profesioniștii; 

 Să informeze partenerul de drepturile sociale stabilite în societatea 
românească; 

 Să respecte confidențialitatea informațiilor; 

 Să aducă la cunoștință partenerului următoarele documente: Strategia de 

dezvoltare pentru următorii 3 ani, Regulamentele de organizare şi 

funcţionare şi de ordine interioară, Codul etic și Standardele de 

funcționare; 

 Să elaboreze chestionare pentru sondarea nevoilor de informare la nivelul 
mun. Roman și transmiterea datelor Consiliilor Locale; 

 Întâlniri de lucru pentru a analiza și îmbunătăți nevoia de informare a 
cetățenilor la condițiile și standardele impuse de UE; 

 Pregătirea și desfășurarea campaniilor de promovare a serviciilor sociale 
oferite prin mass-media locală, afișe, pliante, fluturași. 

 Să întocmeasca un raport de evaluare cu recomandări; 

 Să conștientizeze cetățenii că în această societate, pe lângă obligații au și 
drepturi prevăzute de legislația în vigoare; 

 Să sprijine personalul Fundației în identificarea și selectarea obiectivă a 
beneficiarilor, oferind informații cu privire la situația familiară, tipuri de 
beneficii și servicii sociale oferite familiilor copiilor beneficiari ai 
centrului; 
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 Să trimită lunar buletine informative autorităților locale cu situația 
statistică a beneficiarilor serviciului social. 

 
 
2. Fundația ”Episcop Melchisedec” Roman se angajează: 
o Să desfășoare activități de educare atât pentru copii, cât și pentru părinții 

acestora, activități de socializare și petrecere a timpului liber pentru copii, 
consiliere psihologică pentru copil și familie; 

o Să asigure personal specializat, care să se implice în organizarea, coordonarea și 
desfășurarea activităților mai sus enumerate, în conformitatate cu normele 
prevăzute în lege; 

o Să procure și să asigure baza materială necesară desfășurării tuturor 
activităților ce vor avea loc în cadrul centrului (rechizite, papetărie, baza 
materială pentru activități de educație a copiilor); 

o Să asigure tuturor beneficiarilor prezenți la activitătile zilnice o gustare 
caldă, respectând normele de igienă sanitară; 

o Să întocmească documentația prevăzută de lege, în vederea obținerii 
avizelor de funcționare, respectiv acreditare, ca furnizor de servicii 
sociale; 

o Să țină evidența tuturor beneficiarilor prin întocmirea dosarelor personale ale 
acestora și să păstreze documentele pe toată durata existenței acestora în 
programele centrului;  

o Să stabilească numărul de beneficiari și să realizeze selecția acestora într-
o manieră obiectivă și transparentă, în baza unor criterii de selecție, în 
conformitate cu standardele obligatorii de funcționare a acestui tip de 
serviciu; 

o Să colaboreze cu partenerul din proiect, în special în momentul selecției 
beneficiarilor, comunicând trimestrial evidența copiilor aflați în program; 

o Să se consulte cu partenerul, în orice situație ce poate apărea pe durata 
desfășurării activităților centrului; 

o Să respecte prevederile în gestionarea informației pentru a nu se încălca 
principiul confidențialității. 

 
IV DURATA CONTRACTULUI 
1. Prezentul acord de parteneriat se încheie pe perioada Licenței de 

funcționare a Centrului de zi pentru copii aflați în situație de risc din cadrul 
Fundației ”Episcop Melchisedec” – Roman, seria LF nr. 0001243, eliberată la 
data de 25.10.2017. 

2. Încetarea acordului se face la data încheierii duratei acestuia sau la 
inițiativa oricărei părţi, cu un preaviz de 15 zile în situații deosebite. 
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  V CLAUZE FINALE 

1. Procedura de lucru în cazul sesizărilor, are la bază contactul direct între 
parteneri realizat sub orice formă (fax, telefon, adresă scrisă, etc.).  
          2. În situaţia în care unul din parteneri organizează întâlniri de lucru, mese 
rotunde, conferințe de presă, care au ca obiect activitatea parteneriatului, în mod 
obligatoriu va informa pe celălalt partener cu cel puţin 2(două) zile înainte 
despre activitatea organizată. 

3. Neîndeplinirea de către oricare din parteneri a obligațiilor asumate dă 
dreptul celuilalt partener să sisteze colaborarea. 

4. Modificarea prezentului acord se face numai cu acordul părților 
semnatare sub forma unui act adițional la prezentul Acord de parteneriat. 

5. Eventualele litigii care s-ar putea ivi pe perioada desfășurării 
prezentului Acord de parteneriat se vor rezolva pe cale amiabilă. 
 
 

Prezentul acord a fost încheiat astăzi ……………………., în 2 exemplare, 
câte unul pentru fiecare parte. 

 
   
                                                                                   

Direcția de Asistenţă Socială Roman      Fundația ”Episcop Melchisedec” 
                                                                                  Roman 
 
      Director executiv,                                               Președinte, 
          Sorina VIERU                            Arhimandrit (Pimen) Ghiță COSTEA 
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REFERAT DE NECESITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unor acorduri de 
parteneriat cu Fundația „Episcop Melchisedec” Roman 

 
Inovarea în domeniul social reprezintă o provocare constantă atât pentru 

furnizorii publici de servicii în domeniu, cât și pentru cei privați, care sunt 
preocupați de prevenirea excluderii sociale a grupurilor vulnerabile din 
România. Pe lângă serviciile actuale, sunt necesare noi abordări care să crească 
impactul intervențiilor care adresează nevoi sociale. 
 Astfel, garantarea dreptului la servicii sociale, fără discriminări, 
persoanelor şi familiilor aflate în dificultate reprezintă o obligaţie constituţională 
pe care statul trebuie să   şi-o asume în vederea realizării unei politici aliniată la 
tendinţele europene. 

În spiritul noilor tendinţe din Europa, serviciile sociale trebuie să fie 
flexibile, adaptate la nevoile cetăţenilor, deschise spre comunitate şi oferite de 
către profesionişti. Obligaţia de a asigura accesul tuturor cetăţenilor la servicii 
sociale adaptate nevoilor lor revine tuturor autorităților administrației publice 
locale.  

În scopul dezvoltării serviciilor sociale și a respectării principiilor calităţii 
în domeniul serviciilor sociale, autorităţile administraţiei publice locale pot 
încheia parteneriate cu diferite organizaţii neguvernamentale, instituţii de cult 
recunoscute de lege, prin care stabilesc obiective comune, conlucrează şi 
mobilizează toate resursele necesare pentru asigurarea unor condiţii de viaţă 
decente şi demne pentru persoanele vulnerabile. 
 Prin adresele nr. 82, 83 și 84 din data de 20.05.2021, înregistrate la 
Primăria Municipiului Roman sub nr. 41707 din data de 02.06.2021, Fundația 
„Episcop Melchisedec” Roman a solicitat sprijinul Consiliului Local Roman în 
vederea încheierii a trei acorduri de parteneriat cu Direcția de Asistență Socială 
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Roman pentru desfășurarea activităților următoarelor centre sociale din cadrul 
Fundației „Episcop Melchisedec” Roman: Centrul de zi de Socializare persoane 

vârstnice, Centrul de zi pentru copii aflați în situație de risc și Cantina socială. 
Între Direcția de Asistență Socială Roman și Fundația „Episcop 

Melchisedec” Roman au mai fost încheiate acorduri de parteneriat, activitatea 
Fundației, în calitate de furnizor de servicii sociale pentru beneficiarii centrelor 
susmenționate din cadrul acesteia fiind cunoscută la nivelul UAT Roman.  

Astfel, Centrul de zi pentru copii aflați în situație de risc funcționează în 
baza Licenței de funcționare seria LF nr. 0001243 din data de 25.10.2017 și are 

drept scop principal oferirea de servicii sociale copiilor de vârstă preșcolară și 
școlară din comunitatea romașcană, în vederea menținerii, refaceri și dezvoltării 
capacităților copilului și ale părinților săi, pentru depășirea situațiilor de criză, 
care ar putea duce la separarea copilului de familie și/sau la abandon școlar.  
 Centrul de zi de Socializare persoane vârstnice din cadrul Fundației 
„Episcop Melchisedec” Roman funcționează în baza Licenței de funcționare 
seria LF nr. 0001249 din data de 11.11.2017 și are drept scop principal oferirea 
de sprijin şi suport pentru beneficiarii în vârstă, cu scopul îmbunătățirii calității 
vieții beneficiarilor, prin petrecerea organizată a timpului liber și asigurarea 
activităților de consiliere, prin dezvoltarea relațiilor de socializare și prin 
prevenirea şi combaterea marginalizării sociale a acestora. 
 Cantina socială din cadrul Fundației „Episcop Melchisedec” Roman 
funcționează în baza Licenței de funcționare seria LF nr. 0001237 din data de 
27.09.2017 și are drept scop principal prestarea serviciilor sociale gratuite 
(prepararea și servirea unei mese calde (prânzul) pe zi de persoană, în limita 
alocației de hrană prevăzută de reglementările legale), persoanelor aflate într-o 
situaţie socio – economică dificilă. 
 

 Ca urmare a celor prezentate mai sus, consider proiectul oportun, necesar 
și legal.  

 
 

 
DIRECTOR EXECUTIV, 

Sorina VIERU 
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REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unor acorduri de 
parteneriat cu Fundația „Episcop Melchisedec” Roman 

 
 
Prin adresele nr. 82, 83 și 84 din data de 20.05.2021, înregistrate la 

Primăria Municipiului Roman sub nr. 41707 din data de 02.06.2021 Fundația 
„Episcop Melchisedec” Roman a solicitat sprijinul Consiliului Local Roman în 
vederea încheierii a trei acorduri de parteneriat cu Direcția de Asistență Socială 
Roman pentru desfășurarea activităților următoarelor centre sociale din cadrul 
Fundației „Episcop Melchisedec” Roman: Centrul de zi de Socializare persoane 

vârstnice, Centrul de zi pentru copii aflați în situație de risc și Cantina socială. 
Fundația „Episcop Melchisedec” Roman, în calitatea sa de furnizor de 

servicii sociale pentru beneficiarii Centrului de zi de Socializare persoane 

vârstnice, Centrului de zi pentru copii aflați în situație de risc și Cantinei 

sociale, are ca obiective principale combaterea marginalizării sociale, a sărăciei, 
încurajarea dezvoltării persoanei umane în comunitate, prin solidaritate şi 
angajament social, îmbunătăţirea calităţii vieţii, apărarea drepturilor omului şi 
valorilor democratice, în spiritul dialogului şi parteneriatului.  

În scopul dezvoltării serviciilor sociale, autorităţile administraţiei publice 
locale încheie parteneriate cu diferite organizaţii neguvernamentale, instituţii de 
cult recunoscute de lege, prin care stabilesc obiective comune, conlucrează şi 
mobilizează toate resursele necesare pentru asigurarea unor condiţii de viaţă 
decente şi demne pentru persoanele vulnerabile. 

Asigurarea bunăstării cetățenilor și îmbunătățirea calității vieții reprezintă 
unul dintre pricipalele obiective ale autorității administrației publice locale, iar 
garantarea dreptului la serviciile sociale, fără discriminare, persoanelor și 
familiilor aflate în dificultate reprezintă o obligație constituțională pe care statul 
trebuie să și-o asume în vederea realizării unei politici aliniată la tendințele 
europene. 

Furnizarea serviciilor sociale în cadrul unui acord de parteneriat este un 



 

instrument de garantare a echilibrului între cererea și oferta de servicii sociale la 
nivel local,  reglementarea serviciilor sociale în cadrul unui acord de parteneriat 
fiind în prezent utilizată în multe țări din Uniunea Europeană, contribuind la o 
îmbunătățire continuă a rețelei, a spectrului și a calității serviciilor sociale 
furnizate.  
 Realizarea scopului unui acord de parteneriat impune mobilizarea tuturor 
resurselor existente la nivelul comunităţii, responsabilizarea şi implicarea 
factorilor relevanţi în vederea dezvoltării capacităţilor individuale sau colective 
pentru asigurarea nevoilor sociale, creşterea calităţii vieţii şi promovarea 
principiilor de coeziune şi incluziune socială. 
  

       Urmare a celor prezentate mai sus supun spre analiză şi aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Roman proiectul de hotărâre în forma 
prezentată. 

  
Prezentul referat de aprobare însoțit de proiectul de hotărâre se va 

transmite către Direcția Juridică și Administrație Publică în vederea întocmirii 
raportului de specialitate. 
        

     

 
      Inițiator, 

Primarul Municipiului Roman, 
Leonard ACHIRILOAEI 

 
 



 

                         

   MUNICIPIUL ROMAN  
  Piaţa Roman-Vodă nr.             www.primariaroman.ro 
  Tel.  0233.741.651,  0233.741.119,   0233.740.165,  0233.744.650 
  Fax. 0233.741.604,   E-mail: primaria@primariaroman.ro 

 
Emitent: DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
Nr. 45690 din 17.06.2021 
 

 
 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unor acorduri de 
parteneriat cu Fundația „Episcop Melchisedec” Roman 

 

  
În conformitate cu dispozițiile art. 136 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, Primarul propune spre aprobare Consiliului local proiectul 
de hotărâre privind aprobarea încheierii unor acorduri de parteneriat între 
Direcția de Asistență Socială Roman și Fundația „Episcop Melchisedec” 
Roman. 

 

 Din punct de vedere al oportunității:   

Prezentul proiect de hotărâre este inițiat ca urmare a adreselor cu nr. 82, 
83 și 84 din data de 20.05.2021 și înregistrate la Primăria Municipiului Roman 
sub nr. 41707 din data de 02.06.2021 prin care Fundația „Episcop Melchisedec” 
Roman a solicitat sprijinul Consiliului Local Roman în vederea încheierii a trei 
acorduri de parteneriat cu Direcția de Asistență Socială Roman pentru 
desfășurarea activităților următoarelor centre sociale din cadrul Fundației 
„Episcop Melchisedec” Roman: Centrul de zi de Socializare persoane vârstnice, 

Centrul de zi pentru copii aflați în situație de risc și Cantina socială. 
Prin referatul de necesitate nr. 8453 din 14.06.2021 al Direcţiei de 

Asistenţă Socială a Municipiului Roman se propune aprobarea proiectului de 
hotărâre privind încheierea a trei acorduri de parteneriat între Direcţia de 
Asistenţă Socială a Municipiului Roman și următoarele centre din cadrul 
Fundației „Episcop Melchisedec” Roman: Centrul de zi de Socializare persoane 

vârstnice, Centrul de zi pentru copii aflați în situație de risc și Cantina socială. 
  

Din punct de vedere al legalității sunt incidente următoarele dispoziții 
și acte normative: 

 

- art. 42, alin. 4 și 5 și art. 112, alin. (3), lit. f) din Legea nr. 292/2011 – 



 

Legea asistenței sociale; 
- art. 3 alin. 2 litera d) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii 

în domeniul serviciilor sociale; 
            
 Faţă de cele de mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre este întocmit 
cu respectarea condiţiilor legale de fond şi formă, drept pentru care propunem 
adoptarea acestuia în forma prezentată. 
 

                                                
Direcția Juridică și Administrație Publică 

Camelia RUSU 
 

 


