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PROTOCOL DE COLABORARE
incheiat inhe:
Universitatea din Piteqti, cu sediul in piteqti, str. Tdrgul din Vale, nr. 1, cod poqtal 110040, jud.
Argeg, tel. *
0348.453.102, fax. 0348.453.123, pagina web: www.upit.r'<r, reprezentati prin Conf.
Univ. Oi. tng. O' i*-46
Chirlegan, in calitate de Rector,
qi

Consiliul Judefean Argeg, cu sediul in Piteqti, Piafa Vasile Milea, nr. 1, cod poqtal: 110053, te1.024g.217.g00,

fax.0348.220.137, e-mail: presedinte@cjarges.ro, pagind web: w.rvrv.cjarges.rg
Manu, in calitate de Preqedinte.

, repiezentatprin

dl. Constantin Dan

Obiectql protopglrlui: colaborarea intre cele doud institulii in vederea desfdgur[rii unor activitef
in beneficiul
asistenfilor sociali din
rural al judefului Argeg, ca unnare a implementdrii proiectului ,,Empowering
_mediul
Practitioners in Social Work from Rural Communities;', acronim EPSWRA;num6r proiect
201g-l-RO0l-KA204049515, finanfat cu suma de 144.989 Euro ?n cadrul programului Erasmus Plus Parteneriate
strategice, domeniul
Educafia adulfilor, a c6rui succint[ prezentare este atagatd la prezentul protocol (Anexa
1).
Dr.rrala nrotocolului: prezentul protocol se incheie pe o durati de 12 luni, incepdnd cu
data semn6rii lui de cd1'e
cele dou6 pdr,ti, cu posibilitatea de prelungire.

Oblieatiile pirtilor:
Universitatea din Pitepti:

r

!
I
r
r
r
!
r
r

va desemna pe dna lect. univ. dr. Ana Maria Dumitrescu, pentru areprezentaUniversitatea
in relalia cu
reprezentan{ii Consiliului Judelean, in vederea derulirii protocolului in condiliile proiectului
mai sus
men!ionat;
va lua toate m[surile necesare pentru pregitirea, executarea gi gestionarea corect6 gi eficientd
a
sarcinilor asumate prin acest protocol, in concordan,ti cu obiectivele gi activit6trile proiectului
mai sus
men{ionat;
va dezt'olta qi administra o Comunitate virtuale de practici pentru asistenfii sociali
din mediul rural, la
care vor fi invitafi si participe cu sugestii qi, dupd caz, solulii, reprezentaniii partenerului;
va organiza 12 seminarii de informare cu reprezentanfii institu,tiilor locale din l2.o,ouniteli
rurale, cu
privire la rolul important pe care asisten{a sociald il are in promovarea incluziunii
sociale qi p..u.nir"u
excluziunii sociale, nevoile asistenfilor sociali gi provoclriie pe care acegtia le
int6mpinl in furnizarea

serviciilor pentru indivizii Ei grupurile vulnerabile din mediuliural;
va otganiza 12 focus-grupuri cu factorii interesa,ti care au participat la seminariile
de informare mai sus
menfionate, pentru evaluarea potenfialului de implicare a acestora in re{eaua
regionald de sprijinire a
asisten{ilor sociali;
va constitui o Refea Regionald de Sprijin pentru Asistenfii sociali din mediul
rural, av6nd ca membri
diverse institufii de la nivel local, judelean gi nalional relevante pentru
sistemul de asistenli sociald;
va infiinla un Centru Regional de Asistentd Sociali in Mediul Rural ?n
cadrul ciruia va participa,
impreunr cu reprezentanlii partenerului, la ini{ierea de studii, analize qi
proiecte de cercetare, cu
implicarea studenfilor gi masteranzilor de la specializarea Asisten{i sociald;
va inainta partenerului copii dupi. diferite rapoarte, materiale informaiive, ghiduri
sau dupd alte
documente oficiale care vor fi realizate in cadhl proiectului gi la
a cdror realizare au participat gi
reprezentanf ii partenerului;
va comunica in timp util partenerului toate problemele apdrute pe parcursul
derullrii protocolului
tl

I
t

cotaDorare;

e

va disemina pe site-ul propriu gi pe pagina de Facebook a proiectului, fotografii
qi informalii cu privire
la activitl1ile realizate in urma deruldrii prezentului protocol gi a rezuitatelo-r oblinute;
va promova parteneriatul in relafiile cu terfii gi ori de cdte ori este posibil.

Consiliul Jude,tean Argeq :
o va desemna un expert din structura proprie, in persoana d-lui Stanciu Alin lon, consilier superior in cadrul
Direcfiei Asistenf5 Medicali gi Protecfie Sociali, pentru a reprezenta Consiliul Judefean in relafia cu
reprezentan{ii Universitdlii din Piteqti in vederea derulirii protocolului ?n condiliile proiectului din anexd;
. va lua toate mdsurile necesare in vederea indeplinirii atributiilor ce revin CJA prin incheierea prezentului
protocol;
. va oferi sugestii reprezentanfilor partenerului, atunci cand vor fi solicitate, cu privire la realizarea de
studii, analize gi proiecte de cercetare in cadrul Centrului Regional de Asisten{i Social6 in Mediul Rural,
cu implicarea studen{ilor gi masteranzilor de la specializarea Asisten(i sociald;
o va comunica in timp util partenerului toate problemele apdrute pe parcursul derulirii protocolului de

.
.
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colaborare;

va face parte aldturi de Universitatea din Pitegti qi de alte institufii relevante de la nivel local, judefean gi
nafional, din Refeaua RegionalS de Sprijin pentru Asistenfii sociali din mediul rural care va fi infiin@ta in
cadrul proiectului;
va asigura publicarea pe site-ul institutiei a informatiilor transmise de reprezentantii UPIT cu privire la
activitetile rcalizate de acestia in cadrul proiectului qi a rezultatelor obfinute;
va promova parteneriatul in relafiile cu terfii qi ori de cdte ori este posibil.

Amendamente
Prevederile prezentului protocol de colaborare pot fi modificate prin acordul scris
intervenite ?ntre p6(i vor face obiectul unor acte adilionale Ia prezentul protocol.

al pdrfilor. Modific[rile

incetarea protocolului
Prezentul protocol inceteazAla data expirErii perioadei pentru care a fost incheiat, dacd nu se decide prelungirea
prin act adifional, sau prin acordul plrfilor.

Comuniciri
Orice comunicare dintre pirfi, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie s[ fie transmis[ in scris. Orice
document scris trebuie inregistrat atAt in momentul transmiterii, cdt gi in momentul primirii. Comunicdrile intre
p[r!i se pot face gi prin telefon, fax sau e-mail, cu condilia confirm[rii in scris a primirii comunicdrii.

Dispozitii finale
Prezentul protocol a fost incheiat azi
cdte un exemplar pentru fiecare parte.
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