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Convenţie de Asociere
CAP. I Părţile convenţiei
Fundaţia ”SERA ROMÂNIA” (denumită în continuare „Fundaţia”), cu sediul în mun.
Bucureşti, sectorul 1, str.Pictor Barbu Iscovescu nr. 24A, et. 2, ap. 3, reprezentată de dl.
Bogdan Simion, în calitate de Director executiv, şi de dna. Dana Sîrbu, în calitate de
Director financiar,
II. UAT Argeș prin Consiliul Judeţean Argeș (denumit în continuare „Consiliul”), cu
sediul în mun. Pitești, Piața Vasile Milea nr. 1, jud. Argeş, reprezentat de dl. Constantin
Dan MANU, în calitate de Preşedinte,
şi
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş (denumită în
continuare „Direcţia”), cu sediul în mun. Pitesti, Calea Drăgășani nr. 8, jud. Argeş,
reprezentată de dl. Adrian MACOVEI, în calitate de Director General,
denumite în continuare, în mod colectiv „Părţile”, ori, fiecare în mod individual, „Partea”,
încheie prezenta Convenţie de Asociere (denumită în continuare „Convenţia”):
Cap. II Consideraţii introductive
Art. 1 Obiectul Convenţiei
(1) Obiectul Convenţiei constă în efectuarea tuturor actelor şi faptelor necesare
pentru încetarea existenţei şi, subsecvent, a funcţionării Centrului de tip rezidenţial
pentru copii cu dizabilităţi din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru
Copii cu Dizabilităţi Câmpulung (denumit în continuare „Centrul”) prin înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea unei Case de tip familial cu o capacitate de 12 locuri în
municipiul Câmpulung, jud. Argeş.
(2) Obiectul Convenţiei descris mai sus va fi interpretat în concordanţă cu
legislaţia României.
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Cap. II Obligaţiile părţilor Convenţiei
Art. 2 Subiectul obligaţiilor
(1) Subiectul obligaţiilor asumate în continuare, de către Consiliul, Direcţe şi
Fundaţie, va fi determinat în funcţie de competenţa şi atribuţiunile legale ale
persoanelor juridice respective.
(2) Actele Consiliului şi cele ale Direcţiei vor fi exprimate în formatul juridic,
specific actelelor administrative, emise sau adoptate de către autorităţile administraţiei
publice locale.
Art. 3 Obligaţiile Direcţiei
(1) Direcţia se obligă să adopte orice măsură de ordin administrativ (sau de altă
natură) necesară pentru încetarea existenţei şi, subsecvent, a funcţionării Centrului de
tip rezidențial pentru copii cu dizabilități din cadrul Complexului de Servicii
Comunitare pentru Copii cu Dizabilităţi Câmpulung.
(2)

Încetarea despre care se face vorbire la art. 3 alin. (1) trebuie să fie

concomitentă cu realizarea obiectului Convenţiei despre care se face vorbire la art. 1
alin. (1), dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2019.
(3) Direcţia se obligă ca, de la data intrării în vigoare a Convenţiei, să nu mai
mărească, în nici o situaţie, numărul copiilor instituționalizați în cadrul Centrului.
(4) Direcţia se obligă să prezinte Consiliului pentru aprobare în conformitate cu
standardele în vigoare, organigrama și statul de funcții aferente casei de tip familial şi să
angajeze, prin concurs sau redistribuire, personalul necesar acoperirii în întregime a
organigramei. Direcţia se obligă să coopteze Fundaţia atât la conceperea şi stabilirea
organigramei, cât şi la selectarea personalului casei de tip familial.
(5) Direcţia se obligă să înfiinţeze ca atare, să organizeze şi să includă casa de tip
familial în propriul sistem de asistenţă socială şi protecţie a copilului.
(6) Direcţia se obligă să depună toate diligenţele cuvenite, în sensul ”bunelor
oficii”, pe lângă alte autorităţi publice competente, dacă acestea sunt necesare executării
în bune condiţiuni a obligaţiilor Fundaţiei.
(7) Direcţia se obligă să permită Fundaţiei controlul, atât scriptic, cât şi fizic, al
executării obligaţiilor decurgând din actuala Convenţie.
(8) Direcția se obligă să asigure funcționarea casei de tip familial pe o perioadă
de minim 10 ani de la data punerii în funcțiune.
Art. 4 Obligaţiile Consiliului
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(1) Consiliul se obligă să pună la dispoziţia Fundaţiei, în municipiul Câmpulung,
terenul necesar construirii casei despre care se face vorbire la art. 1 alin (1), la o adresă
stabilită de comun acord, liber de orice sarcini sau alte construcţii.
(2) Consiliul se obligă să permită şi să înlesnească Fundaţiei construirea şi
amenajarea casei de tip familial pe terenul de la adresa sus menţionată, pe baza
proiectelor şi studiilor realizate de către Fundaţie.
(3) Consiliul se obligă să aprobe, în conformitate cu standardele în vigoare,
organigrama și statul de funcții aferente casei de tip familial.
Art. 5 Obligaţiile Fundaţiei
(1) Fundaţia are obligaţia să execute, prin intermediul propriilor co-contractori,
lucrările de construire şi dotare a casei de tip familial.
(2) Procedura de atribuire a contractelor cu furnizorii de lucrări, bunuri ori
servicii necesare executării obligaţiei asumate la art. 1 alin. (1) este de competenţa
Fundaţiei.
(3) Cheltuielile Fundaţiei pentru executarea obligaţiilor asumate la art. 5 alin.
(1). sunt pentru lucrările de construcţie şi dotările necesare predării casei la cheie.
(4) Casa de tip familial intră în domeniul public al judeţului Argeş şi
administrarea Direcţiei Generale de Asistenţa Socială şi Protecţia Copilului Argeş în
baza procesului verbal de receptie la terminarea lucrărilor şi a Protocolului de Transfer
încheiat între Fundaţia SERA ROMÂNIA, Consiliul Judeţean Argeş şi Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş, iar bunurile mobile alcătuind dotarea
casei de tip familiale vor fi obligatoriu transferate în baza Protocolului de Transfer mai
înainte menţionat.
(5) Transferul bunurilor mobile şi evidenţierea în domeniul public a casei vor fi
afectate de sarcina înfiinţării, organizării, funcţionării şi dezvoltării casei de tip familial,
precum şi a utilizării imobilului respectiv numai cu destinaţia de casa de tip familial
timp de cel putin 10 ani de zile, activitate ce va fi monitorizată de Fundaţie un an, timp
în care ea va continua să sprijine Direcţia în implementarea proiectului.
Art 6. Funcţionarea serviciului social - casa de tip familial
(1) Serviciul social de tip casă de tip familial, va funcționa pe o perioadă de minim 10
ani de la data punerii în funcțiune.
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(2) Serviciul social poate înceta a funcţiona doar în cazul încetării sau reorganizării
Direcţiei , sau în cazul în care numărul de beneficiari nu mai justifică acordarea
serviciului de tip casa de tip familial, respectiv este mai mic de 5 persoane.
(3) Activitatea desfăşurată în cadrul casei de tip familial va fi monitorizată de
Fundaţie un an, timp în care ea va continua să sprijine Direcţia în implementarea
proiectului
Cap. III Prevederi finale
Art. 7 Sancţiuni
(1) Neîndeplinirea, din vina exclusivă a părţilor conventiei, în tot sau în parte, a
obligaţiilor asumate la art. 3, 4 si 5 conduce la rezilierea de plin drept şi fără punere în
întârziere ori altă formalitate a prezentei convenţii de asociere.
(2) În cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute la Art 3 alin 1, 6, 8, Art. 4 alin 1,
3 şi art. 6 alin 1, de către Consiliu sau Direcţie, din vina exclusiva a acestora, acestea se
obligă să restituie Fundaţiei sumele cheltuite în baza prezentei Convenţii.
Art. 8 Durata
Convenţia intră în vigoare la data semnării de către Părţi, urmând a-şi înceta
efectele la data îndeplinirii obiectului, dar nu mai tarziu de 30 iunie 2019.
Art. 9 Completarea şi modificarea Convenţiei
Modificarea şi completarea Convenţiei se vor putea face doar cu acordul scris al
Părţilor, prin Acte Adiţionale.
Art. 10 Exemplarele Convenţiei
Prezenta Convenţie este încheiată în limba română în 3 (trei) exemplare cu putere de
original, câte unul pentru fiecare parte.
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