UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

Nr__________/________________

Nr__________/_________________

PROTOCOL DE COLABORARE

Încheiat între:
Universitatea din Pitești, cu sediul în Pitești, str. Târgul din Vale, nr. 1, cod poștal 110040, jud. Argeș,
tel. 0348.453.102, fax. 0348.453.123, pagina web: www.upit.ro, reprezentată prin Conf. Univ. Dr. Ing.
Dumitru Chirleșan, în calitate de Rector,
și
Consiliul Județean Argeș, cu sediul în Pitești, Piața Vasile Milea, nr. 1, cod poștal: 110053,
tel.0248.217.800, fax.0348.220.137, e-mail: presedinte@cjarges.ro, pagină web: www.cjarges.ro,
reprezentat prin dl. Constantin Dan Manu, în calitate de Președinte.
Obiectul protocolului: colaborarea între cele două instituții în vederea desfășurării unor activități în
beneficiul asistenților sociali din mediul rural al județului Argeș, ca urmare a implementării proiectului
”Empowering Practitioners in Social Work from Rural Communities”, acronim EPSWRA, număr proiect
2018-1-RO01-KA204-049515, finanțat cu suma de 144.989 Euro în cadrul programului Erasmus Plus –
Parteneriate strategice, domeniul Educația adulților, a cărui succintă prezentare este atașată la prezentul
protocol (Anexa 1).
Durata protocolului: prezentul protocol se încheie pe o durată de 12 luni, începând cu data semnării lui
de către cele două părți, cu posibilitatea de prelungire.
Obligațiile părților:
Universitatea din Pitești:
 va desemna două cadre didactice, în persoanele asist. univ. dr. Diana Răduț-Seliște și lect.
univ. dr. Ana Maria Dumitrescu, pentru a reprezenta Universitatea în relația cu reprezentanții
Consiliului Județean, în vederea derulării protocolului în condițiile proiectului mai sus
menționat;
 va lua toate măsurile necesare pentru pregătirea, executarea și gestionarea corectă și eficientă
a sarcinilor asumate prin acest protocol, în concordanță cu obiectivele și activitățile proiectului
mai sus menționat;
 va dezvolta și administra o Comunitate virtuală de practică pentru asistenții sociali din mediul
rural, la care vor fi invitați să participe cu sugestii și, după caz, soluții, reprezentanții
partenerului;
 va realiza în rândul asistenților sociali din mediul rural o cercetare privind percepțiile și
nevoile acestora de a face față fenomenului oboselii cronice;
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va organiza o sesiune de training pentru 12 asistenți sociali de pe raza județului, pe tema
dezvoltării de rețele comunitare și profesionale, a utilizării unor metode efective de evaluare a
impactului intervențiilor comunitare și a utilizării instrumentelor ICT create prin proiect;
va organiza o Conferință internațională pe tema împuternicirii asistenților sociali din mediul
rural, la care vor fi invitați să participe și reprezentanți ai partenerului;
va organiza un Atelier Intercultural Transnațional de Cercetare bazată pe Practică în cadrul
căruia vor fi vizitate câteva comunități rurale relevante pentru activitatea de asistență socială;
va organiza 12 seminarii de informare cu reprezentanții instituțiilor locale din 12 comunități
rurale, cu privire la rolul important pe care asistența socială îl are în promovarea incluziunii
sociale și prevenirea excluziunii sociale, nevoile asistenților sociali și provocările pe care
aceștia le întâmpină în furnizarea serviciilor pentru indivizii și grupurile vulnerabile din
mediul rural;
va organiza 12 focus-grupuri cu factorii interesați care au participat la seminariile de
informare mai sus menționate, pentru evaluarea potențialului de implicare a acestora în
rețeaua regională de sprijinire a asistenților sociali;
va constitui o Rețea Regională de Sprijin pentru Asistenții sociali din mediul rural, având ca
membri diverse instituții de la nivel local, județean și național relevante pentru sistemul de
asistență socială;
va înființa un Centru Regional de Asistență Socială în Mediul Rural în cadrul căruia va
participa, împreună cu reprezentanții partenerului, la inițierea de studii, analize și proiecte de
cercetare, cu implicarea studenților și masteranzilor de la specializarea Asistență socială;
va înainta partenerului copii după diferite rapoarte, materiale informative, ghiduri sau după
alte documente oficiale care vor fi realizate în cadrul proiectului și la a căror realizare au
participat și reprezentanții partenerului;
va comunica în timp util partenerului toate problemele apărute pe parcursul derulării
protocolului e colaborare;
va disemina pe site-ul propriu și pe pagina de Facebook a proiectului, fotografii și informații
cu privire la activitățile realizate în urma derulării prezentului protocol și a rezultatelor
obținute;
va promova parteneriatul în relațiile cu terții și ori de câte ori este posibil.

Consiliul Județean Argeș:
 va desemna un expert din structura proprie, în persoana d-lui Stanciu Alin Ion, consilier superior
în cadrul Direcției Asistență Medicală și Protecție Socială, pentru a reprezenta Consiliul Județean
în relația cu reprezentanții Universității din Pitești în vederea derulării protocolului în condițiile
proiectului din anexă;
 va lua toate măsurile necesare in vederea indeplinirii atributiilor ce revin CJA prin incheierea
prezentului protocol;
 va oferi sugestii reprezentanților partenerului, atunci cand vor fi solicitate, cu privire la realizarea
de studii, analize și proiecte de cercetare în cadrul Centrului Regional de Asistență Socială în
Mediul Rural, cu implicarea studenților și masteranzilor de la specializarea Asistență socială;
 va comunica în timp util partenerului toate problemele apărute pe parcursul derulării protocolului
de colaborare;
 va pune la dispoziția reprezentanților partenerului o bază de date cu primăriile din mediul rural de
pe raza județului Argeș și va informa, după caz, reprezentanții acestora cu privire la vizitele ce vor
fi efectuate pe parcursul activităților ce se vor desfășura în cadrul proiectului.
 va face parte alături de Universitatea din Pitești și de alte instituții relevante de la nivel local,
județean și național, din Rețeaua Regională de Sprijin pentru Asistenții sociali din mediul rural
care va fi înființată în cadrul proiectului;
 va asigura publicarea pe site-ul institutiei a informatiilor transmise de reprezentantii UPIT cu
privire la activitățile realizate de acestia in cadrul proiectului și a rezultatelor obținute;
 va promova parteneriatul în relațiile cu terții și ori de câte ori este posibil.
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Amendamente
Prevederile prezentului protocol de colaborare pot fi modificate prin acordul scris al părţilor. Modificările
intervenite între părţi vor face obiectul unor acte adiţionale la prezentul protocol.
Încetarea protocolului
Prezentul protocol încetează la data expirării perioadei pentru care a fost încheiat, dacă nu se decide
prelungirea prin act adiţional, sau prin acordul părţilor.
Încetarea protocolului de colaborare se face la data stabilită, dacă nu se decide prelungirea prin act
adiţional.
Comunicări
Orice comunicare dintre părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în
scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.
Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a
primirii comunicării.
Dispoziții finale
Prezentul protocol a fost încheiat azi .........................., în 2 exemplare cu valoare de original, semnate de
parteneri, câte un exemplar pentru fiecare parte.
Anexe:
Anexa 1 - Fișa proiectului EPSWRA, nr. proiect: 2018-1-RO01-KA204-049515.
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