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PROIECT HOTĂRÂREA NR.26 

din data de 14 aprilie 2021 

pentru selectarea prin Procedură Simplificată Proprie a unui partener de drept privat-persoană 

juridică fără scop lucrativ, acreditat, pentru încheierea unei Convenţii de Parteneriat pentru 

administrarea împreună cu UAT- Vărădia de Mureș „Cămin pentru Persoane Vârstnice Vărădia de 

Mureș,str.Principala,nr.126 B,judetul Arad 

 

Consiliul local al comunei Vărădia de Mureş, judeţul Arad, întrunit în şedinţă ordinară, 

      Având în vedere : 

-Referatul de aprobare a Primarului comunei Vărădia de Mureș, doamna Miculiț Crina Melania; 

- Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 

Vărădia de Mureș;  

- prevederile articolelor 11, 12, 121,17 şi art. 531 din O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile articolele 14-19 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice republicată şi 

actualizată; 

- prevederile art. 12, art. 111, art.112, alin. (1) şi (3) şi ale art. 113 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 

- prevederilor art. 20 alin. (1), art. 101 şi 106 din H.G. nr. 395/2016 actualizată pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din 

Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 

- în conformitate cu Normele Procedurale Interne -UAT Vărădia de Mureș, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local 

Vărădia de Mureș cu Nr. 25/23.04.2021; 

- prevederile art.129 alin.2 lit.d, alin.7 lit. b din privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- cu respectarea prevederilor art.139 alin.1 din OUG 57/2019 – Codul administrativ , din totalul de 11 consilieri în 

funcție, __ prezenţi, hotărârea a fost adoptată cu un numar de ___ voturi « pentru », 0 voturi « impotriva »,  voturile 

exprimându-se prin vot deschis, cvorumul necesar pentru adoptarea hotărârii fiind majoritatea absolută; 

  In temeiul art.139, alin.1 din O.U.G.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VĂRĂDIA DE MUREŞ 

H O T Ă R Ă S T E 

Art.1. (1). Consiliul Local ia act de faptul că H.G. nr. 395/02 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului- cadru din Legea nr. 98/2016 

privind achiziţiile publice, prevede la art. 101, alin. (2) că atunci când sunt atribuite contracte de achiziţie publică care 

privesc achiziţii publice ce au ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, a căror valoare estimată este mai mică 

decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art.7, alin. (1), lit. c din Lege, autorităţile contractante pot organiza 

propriile proceduri simplificate de atribuire cu respectarea principiilor prevăzute la art.2, alin. (2) din Lege. 

Se aprobă selectarea unui partener de drept privat-persoană juridică fără scop lucrativ, acreditat pentru acordarea de 

servicii sociale având ca principiu de selectare Procedura Simplificată Proprie în conformitate Normele Procedurale 

Interne UAT Vărădia de Mureș, aprobate prin H.C.L. Vărădia de Mureș cu Nr.25/23.04.2021, CPV:85311100-3- Servicii 

sociale pentru persoane în vârstă (Rev.2). 

(2) Selectarea unui partener drept privat-persoană juridică fără scop lucrativ, acreditat se va 

finaliza prin încheierea unei Convenţii de Parteneriat cu durata de 3 (trei) ani, cu posibilitate de prelungire, între UAT 

Vărădia de Mureș prin Consiliul Local Vărădia de Mureș şi partenerul privat acreditat de servicii sociale - persoană 

juridică fără scop lucrativ selectat, pentru ca împreună să asigure funcţionarea în parteneriat a „Cămin pentru 

Persoane Vârstnice Vărădia de Mureș”. 
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Art.2. Se aprobă modelul minimal de formular de Convenţie de Parteneriat din Anexa nr. 1 la prezenta Hotărâre de 

Consiliu Local, anexă care face parte integrantă din prezenta Hotărâre de Consiliu Local. 

Art.3.(1).Procedura Simplificată Proprie de selectare se iniţiază prin publicarea, pe site-ul instituţiei 

http://www.varadia-de-mures.ro a unui Anunţ de Participare Simplificat pentru încheierea unei convenţii de 

parteneriat cu o persoană juridică de drept privat fără scop lucrativ (asociaţie), acreditat pentru acordarea de servicii 

sociale. Anunţul va fi însoţit şi de documentaţia de atribuire aferentă; 

(2) Autoritatea contractantă poate face publicarea Anunţului de Participare Simplificat, de la aliniatul(1)din 

prezentul articol şi în SEAP la adresa www.e-licitatie.ro. în secţiunea „Publicitate-Anunturi”. 

(3) În cazul folosirii prevederilor de la punctul (2), se va publica un Anunţ de Participare Simplificat care va 

cuprinde pe lângă informaţiile necesare şi precizarea link-ului http://www.varadia-de-mures.ro de la care ofertanţii 

interesaţi îşi pot descărca documentaţia de atribuire. 

Art.4. În aplicarea Procedurii Simplificate Proprii în conformitate Normele Procedurale Interne -UAT Vărădia de 

Mureș, perioada minimă între data publicării Anunţului de Participare Simplificat şi data limită de depunere a ofertelor 

este de 10 (zece) zile calendaristice în vederea primirii de oferte pentru selectarea unei persoane juridice de drept 

privat fără scop lucrativ acreditată, CPV:85311100-3- Servicii sociale pentru persoane în vârstă (Rev.2). 

Art.5. (1) În situaţia că, după trecerea/epuizarea perioadei (duratei) pentru depunerea a ofertelor , respectiv a 

duratei de 10 (zece) zile calendaristice de la data transmiterii spre publicare a Anunţului de Participare Simplificat nu 

s-a depus nici o ofertă, comisia de evaluare prin Primar va lua act că nu s-a depus nici-o ofertă admisibilă şi, pe cale 

de consecinţă, va trece la identificarea şi selectarea unui ofertant eligibil prin selectare directă . 

(2) În conformitate cu art. 113, aliniatul (13) din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice de servicii sociale, în 

cazul în care există liste oficiale ale persoanelor juridice fără scop lucrativ agreate sau modalităţi de certificare, sau 

includerea acestora în astfel de liste, aprobate prin hotărâre de guvern pentru anumite domenii, comisia de evaluare 

prin Primar are dreptul de a le utiliza în contextul Proceduri Simplificate Proprii, în vederea selectării şi identificării a 

unui ofertant admisibil prin selectare directă în scopul atribuirii unei convenţii de parteneriat cu o persoană juridică de 

drept privat, fără scop lucrativ. 

(3) Prevederile prezentului aliniat sunt aplicabile în condiţiile aliniatului (1) din prezentul articol. 

Art.6. (1) Criteriul de atribuire a convenţiei de parteneriat este cofinanțarea extrabugetară lunară în lei cea mai mare 

din partea partenerului privat - persoană juridică fără scop lucrativ acreditată, pentru costurile asumate prin 

convenţia de parteneriat persoană juridică privată acreditată pentru prestarea serviciului precizat la aliniatul (1) din 

prezentul articol care depune o ofertă admisibilă . 

(2) Pentru sustenabilitatea financiară a cofinanţării extrabugetare a partenerului privat-persoană juridică fără 

scop lucrativ acreditată, acesta va putea desfăşura orice alte activităţi economice directe dacă acestea au caracter 

accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu scopul convenţiei de parteneriat, respectiv aceea de management şi de 

administrare a „Cămin pentru Persoane Vârstnice Vărădia de Mureș”, str Principala nr.126 B, în conformitate cu 

articolele 46 şi 48 din O.G. nr. 26 din 30 ianuarie 2000 actualizată cu privire la asociaţii şi fundaţii. 

(3) Criteriile de admisibilitate a ofertanţilor, respectiv criteriile de calificare şi selecţie a acestora se vor aplica în 

conformitate cu Normele Procedurale Interne -UAT Vărădia de Mureș, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local 

Vărădia de Mureș cu Nr. 25/23.04.2021 coroborate cu Caietul de Sarcini. 

Art.7. (1) Se aprobă Caietul de Sarcini din Anexa nr. 2 la prezenta Hotărâre de Consiliu Local ca parte integrantă a 

documentaţiei de atribuire/selectare în conformitate cu articolul 20, aliniatul (1), litera t din H.G. nr. 395 din 2 iunie 

2016 actualizată pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. 

 (2) Prevederile din Caietul de Sarcini se completează cu precizările în cauză din Normele Procedurale Interne -UAT 

http://www.varadia/
http://www.varadia/
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Vărădia de Mureș, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Vărădia de Mureș cu Nr.25/23.04.2021, referitor la 

achiziţia/parteneriatul de servicii sociale. 

Art.8. Se mandatează D-na Primar Miculiț Crina Melania să participe direct sau prin împuternicit legal, respectiv să 

semneze orice act necesar şi să aibă orice iniţiativă, inclusiv negocierea cuantumului cofinanţării lunară minimă din 

partea partenerului privat, în condiţiile legii, care să determine şi să conducă la semnarea unei Convenţii de 

Parteneriat corespunzătoare şi urgent necesară, în conformitate cu prezenta Hotărâre de Consiliu Local. 

Art.9. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Instituţia Prefectului - judeţul Arad; 

- Primarul comunei Vărădia de Mureș; 

- Compartimentul Buget-Finanţe, Impozite si taxe; 

 

INITIATOR, 

Primar, 

          Miculit Crina 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ARAD  

CONSILIUL LOCAL VĂRĂDIA DE MUREȘ 

Nr......... / .............. ..... 

CONVENŢIE DE PARTENERIAT 

pentru servicii sociale 

Părţile partenere: 

Unitatea Administrativ-Teritoriala Vărădia de Mureș prin Consiliul Local Vărădia de Mureș,avand sediul 

in Localitatea Vărădia de Mureș,str.Principală,nr.126,județul Arad,telefon/fax 0257417230/0257417250,CIF 

3519208,cont trezorerie RO57TREZ24A680400200108X deschis la Trezoreria Săvîrșin,reprezentata prin MICULIȚ 

CRINA MELANIA-primar,în calitate de autoritate publica tutelara 

 

Si 

_________  cu sediul în Localitatea ________,jud.______, str.__________, Nr._____ ,denumit în continuare 

furnizor privat de servicii sociale, persoană juridică fără scop lucrativ, inscrisa in Registrul special al asociatiilor si 

fundatiilor tinut de Grefa Judecatoriei sub nr.__________,codul unic de identificare nr._________, contul bancar 

nr. _____________,deschis la _______, reprezentat de dl/dna ________, cu funcţia de Presedinte în calitate de 

partener, 

convin asupra următoarelor: 

ART.l. Definiţii: 

1.1. convenţie de parteneriat servicii sociale - act juridic ce reprezintă acordul de voinţă al părţilor, 

încheiat între UAT Vărădia de Mureș prin Consiliul Local, pentru Căminul pentru Persoane Vârstnice 

Vărădia de Mureș cu sediul în comuna Varadia de Mures,judetul Arad în calitate de partener de drept public , şi 

Partener ________ de drept privat, persoană juridică fără scop lucrativ; 

 

1.2. servicii sociale - un ansamblu de masuri si acţiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale 

individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii si depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau 

dependenţă, pentru prezervarea autonomiei si protecţiei persoanei, pentru prevenirea marginalizarii si excluziunii 

sociale, pentru promovarea incluziunii sociale, în scopul creşterii calitatii vieţii, definite în condiţiile prevăzute de 

Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale cu modificările si completările ulterioare; 

1.3. forţa majora - un eveniment mai presus de controlul pârtilor, care nu se datoreaza 

greşelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului si care face 

imposibila executarea si, respectiv, îndeplinirea contractului; 

1.4. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. 

ART.2. Obiectul convenţiei de parteneriat 

2.1. Obiectul convenţiei de parteneriat îl constituie colaborarea părţilor pentru sustenabilitatea 

fînanaciară şi managerială proiectului « Căminul pentru Persoane Vârstnice Vărădia de Mureș » şi care 

constă în acordarea de servicii sociale soecifice şi specializate în: 

• găzduire pe perioada nedeterminată 

• prepararea şi servirea hranei 

• îngrijire personală 

• asistenţă medicală 

• consiliere psihologică 

• socializare şi petrecere a timpului liber. 
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Capacitatea de găzduire a căminului la data semnării prezentei convenţii este de până la 14 de locuri, cu 

rezidenţă permanentă. 

 

ART.3 Data intrării în vigoare şi durata Convenţiei: Convenţia intră în vigoare la data semnării înregistrării 

ei şi are o valabilitate de 3 (trei) ani de zile, cu posibilitate dc prelungire. 

Obligaţiile părţilor: 

ART.4. Partenerul ________________ se angajează: 

1) Să asigure continuitatea funcţionării Căminului pentru Persoane Vârstnice Vărădia de Mureș pe durata 

prezentei convenţii; 

2) Să preia pe bază de protocol structura organizatorică şi numărul de posturi profesionale şi administrative 

de funcţionare a Căminului pentru Persoane Vârstnice Vărădia de Mureș aşa cum acestea sunt precizate la data 

începerii convenţiei de parteneriat; orice modificare a structuri organizatorice (organigramei)se face prin 

Hotărâre de Consiliu Local la propunerea şi fundamentarea Partenerului, cu respectarea prevederilor din Anexa 

1- REGULAMENT-CADRU de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare aprobat prin H.G. nr. 867 din 

14 octombrie 2015 actualizată. 

3) Să menţină pe durata convenţiei de parteneriat serviciile furnizate beneficiarilor la data semnării 

prezentei convenţii de parteneriat; să preia ,să menţină şi să păstreze nominal beneficiarii de servicii sociale 

existenţi în cămin la data semnării prezentei convenţii de parteneriat. Cu aprobarea prealabilă de către Consiliul 

Local Vărădia de Mureș , Partenerul prin cheltuieli proprii de amenajare şi de asistenţă socială, în condiţiile legii, 

poate majora şi ocupa diferenţa de locuri dc cazare permanentă şi rezidenţială cu beneficiari-persoane vârstnice 

până la totalul de14 locuri de cazare potenţial ocupabile. 

4) Să coordoneze desfăşurarea în condiţii optime, cu respectarea standardelor obligatorii pe tipuri dc 

servicii sociale şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a activităţilor cu beneficiarii din Căminul pentru 

Persoane Vârstnice Vărădia de Mureș. 

5)  Să preia în scris şi să administreze pe durata parteneriatului în condiţiile legii a inventarului de domeniu 

public (teren, construcţie cămin etc) al Căminului pentru Persoane Vârstnice Vărădia de Mureș , în regim de 

folosinţă gratuită de către persoana juridică fără scop lucrativ . Regimul juridic al acestora pe durata 

convenţiei va fi acela de bunuri de drept public (bunuri de retur). 

6) Să preia în scris şi să administreze pe durata parteneriatului, în condiţiile legii a inventarului de domeniu 

privat (utilaje, instrumentare, obiecte de inventar) al Căminului pentru Persoane Vârstnice Vărădia de Mureș , în 

regim de folosinţă gratuită de către persoanca juridică fără scop lucrativ . Regimul juridic al acestora pe 

durata convenţiei va fi acela dc bunuri de drept privat (bunuri de retur pentru bunurile cu durata de 

funcţionare/folosire neexpirată). 

7) Să preia contracost materialele de stoc la data semnării prezentei convenţii de 

parteneriat, respective materiale necesare serviciului social ; 

8) Să asigure, conform convenţiei de parteneriat, managementul şi resursele umane (administrarea, 

organizarea şi funcţionarea )„Cămin pentru Persoane Vârstnice Vărădia de Mureș” 

9) Participă pe durata parteneriatului la realizarea managementului şi administrării întregii activităţii de 

serviciu social- Cămin pentru Persoane Vârstnice Vărădia de Mureș, în condiţii de asigurare a resurselor financiare 

extrabugetare pentru obligaţiile asumate prin prezenta convenţie de parteneriat. 

Pentru sustenabilitatea financiară a cofinanţării extrabugetare a partenerului privat - persoană juridică fără scop 

lucrativ acreditată , acesta va putea desfăşura orice alte activităţi economice directe dacă acestea au caracter 

accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu scopul convenţiei de parteneriat, respectiv aceea de management şi de 

administrare a „Căminului pentru Persoane Vârstnice Vărădia de Mureș”, în conformitate cu articolele 46 

şi 48 din OG nr. 26 din 30 ianuarie 2000 actualizată cu privire la asociaţii şi fundaţii 
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10) Alte obligaţii convenite cu UAT Vărădia de Mureș. 

ART.5. UAT Vărădia de Mureș prin Consiliul Local Vărădia de Mureș şi prin « Căminul pentru Persoane 

Vârstnice Vărădia de Mureș » se angajează : 

1) Să asigure continuitatea funcţionării Căminului pentru Persoane Vârstnice Vărădia de 

Mureș şi cofinanţarea bugetară asumată ; 

2) Să predea pe bază de protocol structura organizatorică şi numărul de posturi în care funcţionează Căminul 

pentru Persoane Vârstnice Vărădia de Mureș aşa cum acestea sunt aprobate prin hotărâre a autorităţii administraţiei 

publice locale în vigoare la data începerii convenţiei de parteneriat; 

3) Să coordoneze desfăşurarea în condiţii optime, cu respectarea standardelor obligatorii pe tipuri de activitati; 

4) Să predea pe durata parteneriatului în condiţiile legii a inventarului de domeniu public (teren, construcţie 

cămin etc) al Căminului pentru Persoane Vârstnice Vărădia de Mureș , în regim de folosinţă gratuită de către 

persoana juridică fără scop lucrativ. 

5) Să predea pe durata parteneriatului, în condiţiile legii a inventarului de domeniu privat 

(utilaje, instrumentare, obiecte de inventar) al Căminului pentru Persoane Vârstnice Vărădia de Mureș 

, în regim de folosinţă gratuită de către persoanca juridică fără scop lucrativ . Regimul 

juridic al acestora pe durata convenţiei va fi acela de bunuri de drept privat (bunuri de retur pentru 

bunurile cu durata de funcţionare/folosire neexpirată). 

6) Să predea contracost materialele de stoc la data semnării prezentei convenţii de parteneriat, 

materiale necesare serviciului social; 

7) Să asigure ca susţinere financiară pentru plata cheltuielilor cu utilitati (energie electrica, telefonie, internet, 

combustibili solizi- lemne in vederea incalzirii pe perioada sezonului rece, apa, canalizare ; 

8) Să accepte acţiunile partenerului privat-persoană juridică fără scop lucrativ acreditată , ca acesta să poată 

desfăşura orice alte activităţi economice directe dacă acestea au caracter accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu 

scopul convenţiei de parteneriat, respectiv acela de asigurare a managementului şi de administrare a „Cămin 

pentru Persoane Vârstnice Vărădia de Mureș” ,nr.126B în conformitate cu articolele 46 şi 48 din OG nr. 

26 din 30 ianuarie 2000 actualizată cu privire la asociaţii şi fundaţii, în condiţiile legii , acţiuni lucrative pentru 

îmbunătăţirea condiţiilor de acordare a serviciului social. 

9) Să aducă la cunoştinţa opiniei publice şi să promoveze parteneriatul __________ în materialele sale 

informative şi de prezentare 

10) Alte obligaţii convenite cu partenerul ________________. 

ART.6. Obligaţiile comune: 

1. Respectarea principiului transparenţei, confidenţialităţii informaţiilor, respectarea dreptului la imagine al 

beneficiarilor precum şi al interesului lor superior. 

Respectarea legislaţiei în vigoare şi a standardelor minime obligatorii în domeniul serviciilor sociale prevăzute de 

Anexa nr. 1 Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidenţiale 

destinate persoanelor vârstnice din Ordinul nr.2126/05.11.2014 priviri aprobarea Standardelor minime de 

calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor Jără adăpost, tinerilor 

care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum 

şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale.  

ART.7. Evaluarea parteneriatului: 

1. Cele două părţi convin asupra obligaţiei de evaluare a parteneriatului prin raportare    

intermediară la fiecare 6(şase) luni de la data semnării parteneriatului şi raportări finale anuale. 

2. Raportările menţionate mai sus constau în punerea la dispoziţie a Consiliul Local Vărădia de Mureș, în numele 

UAT Vărădia de Mureș a rapoartelor narative şi financiare. 

3. Evaluările vor fi realizate de o echipă alcătuită de comun acord din reprezentanţi din partea Consiliul Local 

Vărădia de Mureș, în numele UAT Vărădia de Mureș, precum şi din reprezentaţi ai partenerului, metodologia dc 

evaluare fiind Ordinul nr.2126/05.11.2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea 
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serviciilor sociale. 

ART.8. încetarea şi modificarea convenţiei de parteneriat: 

1. Modificarea convenţiei se face numai cu acordul ambelor părţi. 

2. Convenţia poate înceta prin acordul părţilor sau prin denunţare unilaterală de către una dintre părţi, cu o 

notificare prealabilă de 90 zile. 

3. Constituie motiv de încetare aconvenţiei de parteneriat următoarele: 

a) nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezenta convenţie de către una dintre părţi; 

b) încălcarea de către partener a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale, dacă este 

invocata de de către UAT Vărădia de Mureș prin Consiliul Local; 

c) retragerea sau anularea de către organele de drept a autorizaţiei de funcţionare, expirarea 

valabilităţii acesteia ori limitarea domeniului de activitate pentru care partenerul a fost acreditat, în situaţia în care 

aceasta limitare afectează acordarea serviciilor prevăzute de prezenta convenţie, precum si suspendarea sau 

retragerea acreditării; 

        d).schimbarea obiectului de activitate al partenerului, în măsura în care este afectată acordarea 

serviciilor prevăzute în prezenta convenţie.  

  4.UAT Vărădia de Mureș prin Consiliul Local îsi rezerva dreptul de a denunţa unilateral convenţia de parteneriat în 

cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii convenţiei de 

parteneriat si care conduc la modificarea prevederilor acesteia în aşa măsură încât îndeplinirea prezentei convenţii de 

parteneriat ar fi contrară interesului public. 

ART.9. Legislaţia aplicabilă Convenţiei şi soluţionarea disputelor: 

 

1. Această convenţie se supune legislaţiei române. 

2. Litigiile născute în legătura cu încheierea, executarea, modificarea si încetarea ori 

alte pretenţii decurgând din prezenta convenţie de parteneriat vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare 

pe cale amiabilă. 

Daca după 15 zile de la începerea acestor proceduri neoficiale partenerii prezentei convenţii de parteneriat nu 

reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă în legătură cu prevederile asumate prin prezenta convenţie de 

parteneriat, fiecare partener se poate adresa instanţelor judecătoreşti competente. 

 ART.10. Caracterul confidenţial al convenţiei de parteneriat, după semnarea şi înregistrarea 

acesteia: 

1. Caracterul confidenţial al tuturor informaţiilor cu privire la prezenta convenţie de parteneriat este 

conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, Legii nr. 182/2002 privind protecţia 

informaţiilor clasificate si Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire Ia prelucrarea datelor cu caracter 

personal si libera circulaţie a acestor date. 

2. O parte semnatară nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte părţi: 

-de a face cunoscută după semnare şi înregistrare a convenţiei de parteneriat sau orice prevedere a acestuia 

unei terte părţi, în afara acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului sau cu drept de control, în 

condiţiile legii; 

- de a utiliza informaţiile si documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare 

a convenţiei de parteneriat în alt scop decât acela de a-si îndeplini obligaţiile asumate. 

3. Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea convenţiei de parteneriat se va 

face confidenţial si se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate 

prin convenţia de parteneriat. 

4. O parte semnatară a convenţiei de parteneriat va fi exonerata de răspunderea pentru dezvăluirea de 

informaţii referitoare la convenţia de parteneriat, dacă: 
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- informaţia era cunoscută părţii semnatare înainte ca ea să fi fost primită de la cealalta parte 

semnatară; sau 

- informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti semnatare 

pentru asemenea dezvăluire; sau 

- partea semnatară a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia. 

ART.11. Prevederi finale: 

1. Orice comunicare între parti, referitoare la îndeplinirea prezentei convenţii, se va transmite în scris. 

2. Orice document se va înregistra atât în momentul transmiterii, cât şi în cel al primirii. 

 

 

 

UAT Vărădia de Mureș                             Partener, 

Primar                                                                                                  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ARAD 

CONSILIUL LOCAL 

VĂRĂDIA DE MUREȘ 

Caiet de Sarcini 

pentru selectarea prin Procedură Simplificată Proprie a unui partener de drept privat-persoană 

juridică fără scop lucrativ, acreditat, pentru încheierea unei Convenţii de Parteneriat pentru 

administrarea împreună cu UAT - Vărădia de Mureș  a „Cămin pentru Persoane Vârstnice 

Vărădia de Mureș”, judeţul ARAD 

 

1. Convenţia de Parteneriat : 

Se referă la cadrul de cooperare stabilit in urma negocierilor intre instituţia publica (autoritatea subcontractanta) si 

furnizorul privat cu privire la scopul organizării si dezvoltării serviciilor sociale acordate de către furnizorul implicat în 

parteneriat. 

Astfel, convenţiile de parteneriat reflectă programele locale de acordare a serviciilor sociale prin intermediul 

furnizorilor publici de servicii sociale specializate si de proximitate la nivelul consiliilor judetene si locale si vor cuprinde: 

 responsabilităţile partenerilor de la nivel local si central implicaţi in furnizarea serviciilor sociale; 

 sursele de finanţare si estimarea nivelului acestora; 

 resursele umane implicate in acordarea serviciilor sociale; 

 modalităţile de sancţionare a incălcării prevederilor convenţiei. 

Crearea fondurilor de resurse care sa fie administrate de către structurile centrale si utilizate pentru asigurarea 

susţinerii financiare a proiectelor de dezvoltare propuse fie de către organizaţiile neguvernamentale fie de către 

autoritatea publică locală poate fi considerat un punct dc pornire al parteneriatelor public-private. Totodată, este 

importantă elaborarea unui set de reguli călăuzitoare pentru utilizarea resurselor disponibile in baza câtorva principii: 

a) principiul co-finantarii. Unele mijloace trebuie sa fie asigurate de către însăşi organizaţiile 

neguvemamentale (asociaţiile) din surse extrabugetare; 

b) principiul stimulării si asigurării durabilităţii proiectelor demarate în parteneriate, dat fiind că 

susţinerea financiară extrabugetară de cele mai multe ori este de scurtă durata si nu reprezintă un subsidiu 

permanent; 

c) proiectele trebuie sa contribuie la unele priorităţi identificate si stipulate in prealabil de către 

autorităţile centrale in baza strategiilor guvernamentale (cum ar fi, dezvoltarea alternativelor instituţiilor sociale);  

d) crearea capacităţilor partenerului privat ,spre exemplu, prin instruirea personalului disponibil si are 

capacitatea necesara sa presteze servicii in cadrul parteneriatelor; 

e) elaborare unor principii de selectare a partenerului privat care vor avea in vedere si viabilitatea 

financiara a organizaţiei; 

f) elaborarea mecanismelor de monitorizare adecvata a partenerului privat implicat si organizarea 

controlului financiar asupra utilizării corecte a finanţărilor primite de la bugetul local sau central. Un factor important 

este de a antrena insusi sectorul organizaţiilor neguvernamentale in procesul de elaborare a standardelor de 

colaborare în parteneriat public-privat. 

 Serviciile sociale ,în sensul OG nr. 68/28 august 2003 actualizată privind serviciile sociale (articolul nr. 1, 

aliniatul (1) din ordonanţă), reprezintă ansamblul complex de măsuri şi acţiuni realizate pentru a răspunde nevoilor 

sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate 

sau dependenţă pentru prezervarea autonomiei şi protecţiei persoanei, pentru prevenirea marginalizării şi excluziunii 

sociale, pentru promovarea incluziunii sociale şi în scopul creşterii calităţii vieţii. 
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2. Identificarea „Căminului pentru Persoane Vârstnice Vărădia de Mureș”, 

„Căminul pentru Persoane Vârstnice Vărădia de Mureș”, este construit în cadrul„Proiect integrat cu 3 

acţiuni: Modernizare DC 72:DN7 Stejar-Lupești Km 0+000-10+000, înfiinţare centru îngrijire bătrâni 

și reabilitare și modernizare cămin cultural în scopul promovării moştenirii culturale – comuna Vărădia 

de Mureş, judeţul Arad” în baza Contractul de finantare nr. C322010950200018/10.06.2010, beneficiarul 

proiectului, COMUNA VĂRĂDIA DE MUREŞ. 

 În prezent „Căminul pentru Persoane Vârstnice Vărădia de Mureș”, nu este functional. 

Sediul „Căminului pentru Persoane Vârstnice Vărădia de Mureș”, este în Vărădia de Mureș judeţul Arad , 

nr.126 B . 

In acest context, încheierea unei convenţii în parteneriat în conformitate cu Legea nr. 292 /2011 actualizată a 

asistenţei sociale devine urgentă, în vederea asigurării funcționalității proiectului, conform angajamentului asumat 

prin cererea de finanțare. 

Astfel din articolul 132 din Legea nr. 292 din 20 decembrie 2011 actualizată a asistenţei sociale se precizează 

textual că „Serviciile sociale se finanţează din următoarele surse: 

a) bugetul de stat; 

b) bugetul local al judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti; 

c) bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, respectiv bugetele locale ale sectoarelor municipiului 

Bucureşti; 

d) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din străinătate; 

e) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; 

f) contribuţia persoanelor beneficiare; 

g) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.” 

Prevederile articolelor 11, 12, 121 şi 17 din O.G. nr. 68 din 28 august 2003 actualizată privind serviciile sociale 

dispun textual şi următoarele: 

Convenţiile dc parteneriat cuprind: 

a) responsabilităţile partenerilor publici, privaţi de la nivel local şi central şi partenerii externi implicaţi în furnizarea 

serviciilor sociale; 

b) programele locale de acordare a serviciilor sociale implementate de furnizorii publici de servicii sociale, pentru 

organizarea şi furnizarea de servicii sociale specializate şi de servicii de proximitate la nivelul consiliilor judeţene şi 

locale; 

c) contractele de acordare a serviciilor sociale încheiate între diferiţii furnizori, publici şi privaţi; 

d) sursele de finanţare şi estimarea nivelului acestora; 

e) resursele umane implicate în acordarea serviciilor sociale; 

f) modalităţile de sancţionare a încălcării prevederilor convenţiei. 

în conformitate cu articolul 39 din Legea nr. 292/ 2011 asistenţei sociale responsabilitatea dezvoltării, 

administrării şi acordării serviciilor sociale este partajată astfel: 

a) elaborarea politicilor publice, programelor şi strategiilor naţionale în domeniu, reglementa’ 

coordonarea şi controlul aplicării lor, precum şi evaluarea şi monitorizarea calităţii serviciilor sociale - în 

responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice centrale; 

b) organizarea, administrarea şi acordarea serviciilor sociale - în responsabilitatea autorităţilor 

administraţiei publice locale, atribuţii ce pot fi externalizate către sectorul neguvemamental, instituţiile de cult, alte 

persoane fizice şi juridice de drept public sau privat, în condiţiile legii; 

c) finanţarea serviciilor sociale, în condiţiile legii - din bugetul local, din contribuţia beneficiarului şi/sau, 

după caz, a familiei acestuia, bugetul de stat, precum şi din alte surse. 

Mai mult, articolul 136, aliniatul (1), litera a) din Legea nr. 292 din 20 decembrie 2011 actualizată a asistenţei 

sociale se precizează textual că în cazul finanţării din bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, se alocă 
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fonduri pentru finanţarea serviciilor sociale aflate în administrare proprie, contractate sau subvenţionate în condiţiile 

legii, ori cofinanţate în baza contractelor dc parteneriat; 

d) finanţarea sau cofinanţarea înfiinţării, organizării şi funcţionării unor noi servicii sociale; 

 

3. Facilităţi oferite de către autoritatea contractantă , prin Convenţia de Parteneriat partenerul de 

drept privat, persoană juridică fără scop lucrativ acreditată  

Convențiile de parteneriat sunt de fapt o asociere, fiind prevăzute de OUG 57/2019 codul 

administrativ, care la articolul 129 , aliniatul (9), litera a) precizează că în exercitarea atribuţiilor 

Consiliului Local : “hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române 

sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de 

interes public local”; 

Deasemenea , conform articolului 297 alin.1 lit.d și a art.349 din OUG 57/2019 codul administrativ, se precizează 

textual că: autoritatile deliberative ale administratiei publice locale, decid, in conditiile legii, cu privire la modalitatile de 

exercitare a dreptului de proprietate publica, respectiv:  și darea in folosinta gratuita. 

Pe cale de consecinţă, pentru o bună funcţionare în continuare a „Căminului pentru Persoane Vârstnice 

Vărădia de Mureș” este şi confinanţarea de către două entităţi asociate prin contract (convenţie) de parteneriat și 

suportarea în regim de cofinanţare, de către fiecare parte parteneră a cheltuielilor; partenerul privat fiind şi o asociaţie 

(persoană juridică fără scop lucrativ ) UAT Vărădia de Mureș este în drept să dea bunuri de drept public şi privat în 

folosinţă gratuită, în care Partenerul pe durata Convenţiei de Parteneriat să beneficieze în parteneriat de :  

 Să preia şi să administreze pe durata parteneriatului, în regim de folosinţă gratuită şi ca bunuri de retur, în 

condiţiile legii a inventarului de domeniu public (teren, construcţie cămin etc) al Căminului pentru Persoane 

Vârstnice Vărădia de Mureș , în regim de folosinţă gratuită ca persoană juridică fără scop lucrativ , în 

conformitate cu art. 297 și 349 din OUG 57/2019 codul administrativ. 

 Să preia şi să administreze pe durata parteneriatului, în regim de folosinţă gratuită şi ca bunuri de retur, în 

condiţiile legii a inventarului de domeniu privat ( utilaje, instrumentare, obiecte de inventar, etc.) al Căminului 

pentru Persoane Vârstnice Vărădia de Mureș, în regim de folosinţă gratuită de către persoanea juridică fără 

scop lucrativ. 

4.  Scopul serviciului social „Căminul pentru Persoane Vârstnice Vărădia de Mureș”, este de asigurare a resurselor 

umane, materiale şi financiare necesare implementării politicilor şi strategiilor în domeniul asistenţei sociale a 

persoanelor vârstnice şi a furnizării asistenţei sociale către categoria de beneficiari căreia i se adresează, precum şi de 

prevenire şi combatere a marginalizării sociale a acestora. 

Căminul pentru Persoane Vârstnice Vărădia de Mureș asigura şi garantează un standard de viaţă care să 

corespundă nevoilor celor vârstnici;asigurarea unei bătrâneţi demne şi sigure; socializarea persoanelor: de vârstă a 

treia, prin atragerea lor în activităţi culturale, eroterapie, turism etc.; integrarea socială a beneficiarilor în instituţie şi 

comunitatea locală; prevenirea degradării şi întreţinerea psiho-fizică a celor doi parteneri (asistat-salariat); stimularea 

apropierii serviciilor sociale de problematica vârstnicilor în vederea armonizării condiţiilor de viaţă. 

Obiectul de activitate al Căminul pentru Persoane Vârstnice Vărădia de Mureș constă în acordarea de servicii sociale 

specializate în: 

• găzduire pe perioada nedeterminată 

• prepararea şi servirea hranei 

• îngrijire personală 

• asistenţă medicala 

• asistenţă paleativă 
• consiliere psihologică 

• socializare şi petrecere a timpului liber. 



 

 

 ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 

COMUNA VĂRĂDIA DE MURES 
CONSILIUL  LOCAL 

Jud. Arad, Comuna Vărădia de Mures, nr.126 
tel./fax: 0040-257-417230; 

email:primaria_varadiaar@yahoo.com 
 
 
   

 

 

 

 
 

 

 

Capacitatea de găzduire a căminului este de 14 de locuri, cu rezidenţă permanent. 

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Vărădia de Mureș sunt persoane 

vârstnice care, din cauza unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, se află în imposibilitatea de a-şi 

asigura nevoile sociale, şi de a se întreţine singure. 

Căminul pentru Persoane Vârstnice Vărădia de Mureș are următoarele obiective principale în funcţie de specificul şi de 

nevoile fiecărei categorii de beneficiari: 

• să asigure persoanelor vârstnice îngrijite maximum posibil de autonomie şi siguranţă; 

• să ofere condiţii de îngrijire care să respecte identitatea , integritatea şi demnitatea persoanei vârstnice 

• să permită menţinerea sau ameliorarea capacităţilor fizice şi intelectuale ale persoanelor vârstnice; 

• să stimuleze participarea persoanelor vârstnice la viaţă socială;. 

• să faciliteze şi să încurajeze legăturilor interumane, inclusiv cu familiile persoanelor vârstnice; 

• să asigure supravegherea şi îngrijirea necesară, potrivit reglementărilor privind asigurările sociale de 

sănătate; 
• să prevină şi să trateze consecinţele legate de procesul de îmbătrânire. 

5. Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

(1) "Căminul pentru Persoane Vârstnice Vărădia de Mureș” este înfiinţat prin Hotărârea Consiliului 

Local Vărădia de Mureș nr. 4/28.01.2013 ca serviciu fără personalitate juridică în subordinea UAT Vărădia de Mureș 

prin Consiliul Local Vărădia de Mureș. 

(3) "Căminul pentru Persoane Vârstnice Vărădia de Mureș " se organizează şi funcţionează cu 

respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi a principiilor 

specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale 

ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele 

minime de calitate aplicabile. 

(4) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul "Căminul pentru Persoane 

Vârstnice Vărădia de Mureș” sunt următoarele: 

(a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 

(b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, 

participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii 

şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; 

(c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 

(d) deschiderea către comunitate; 

(e) asistarea persoanelor fără capacitate dc exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; 

(f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt; 

g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, de vârsta 

şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu; 

h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după caz, cu fraţii, părinţii, 

alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat legături de ataşament; 

i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 

k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, 

pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi 

independent; 

l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea 

situaţiilor de dificultate; 

m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare 
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socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat; 

6.Beneficiarii serviciilor sociale acordate de "Căminul pentru Persoane Vârstnice Vărădia de Mureș " 

sunt; 

1. persoanele varstnice care nu realizeaza venituri proprii sau veniturile lor ori ale sustinatorilor legali 

nu sunt suficiente pentru asigurarea unui trai decent si mediu sigur de viata; 

2. persoane varstnice care se afla in imposibilitatea de a-si asigura singure activitatile de baza ale vietii 

zilnice, nu se pot gospodari singure si necesita asistenta si ingrijire; 

3. persoane varstnice care nu au locuinta si nici posibilitatea de a-si asigura conditii de locuit pe baza 

resurselor proprii; 

4. persoane varstnice care se afla in alte situatii de urgenta sau de necesitate, prevazute de lege. 

 (2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele: 

a) Actele necesare pentru admiterea în cămin sunt următoarele: 

-cerere din partea solicitantului; 

– scrisoare medicala cu starea prezenta de la medicul de familia; 

– adeverinta medicala care sa precizeze ca nu sufera de boli transmisibile; analize : HIV, MRF, RBW, 

coproparazitologie; 

– adeverinta de venituri de la primarie si administratia financiara; 

– copie B.I. / C.I.(solicitant si intretinatori legal); 

– copie certificat de nastere (solicitant si intretinator legal); 

– copie certificat casatorie (solicitant); hotarare de divort sau copie de pe certificatul de deces al sotului (sotiei); 

– talon de pensie recent; 

– declaratia apartinatorului privind situatia locativa, contracte si imprumuturi pe care le are asistatul; 

– ancheta sociala referitoare la persoana solicitantului, familia acestuia si conditiile de locuit; 

b) Criterii de eligibilitate ale beneficiarilor privind admiterea în cămin. 

– este persoana varstnica in sensul legii nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice; 

– nu are nicio persoana pana la gradul 4 de rudenie care sa o poata ingriji; 

– au prioritate persoanele cu domiciliul in judetul Ilfov. 

In functie de locurile disponibile in camin decizia de admitere/respingere apartine conducerii unitatii. 

Pentru furnizarea de servicii sociale se incheie un Contract de furnizare de servicii . 

c) Contribuţia lunară datorată de persoanele vârstnice sau de susţinători legali ai acestora  

Persoana varstnica ingrijita in camin, precum si sustinatorii legali ai acesteia, care dispun de venituri proprii, au 

obligatia sa plateasca lunar o contributie de intretinere, stabilita individualizat, in urma evaluarii complexe efectuate 

potrivit dispozitiilor legale, pe baza costului mediu lunar de intretinere, precum si a veniturilor persoanei varstnice si, 

dupa caz, a sustinatorilor legali ai acesteia.»  iar Costul mediu lunar de intretinere trebuie sa asigure indeplinirea 

nivelului standardelor minime de calitate si nu poate fi mai mic decat standardul minim de cost aprobat prin hotarare 

a Guvernului, in conditiile legii. 

In luna Ianuarie a fiecărui an, conducerea căminului prin compartimentul de resort (asistenţi sociali) va depune 

diligenţe în vederea reînnoirii documentelor justificative care atestă veniturile beneficiarilor, precum şi veniturile 

aparţinătorilor legali ai beneficiarilor în vederea stabilirii venitului lunar/membru de familie pentru actualizarea 

contribuţiei lunare de întreţinere. 

Obligaţia de plata a contribuţiei lunare datorată de susţinătorii legali se poate stabili şi prin hotarare judecătorească. 
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d) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate In cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Vărădia de Mureș au 

următoarele drepturi: 

- să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale , fără discriminare pe baza de rasă, sex, religit opinie sau orice 

alta circumstanţă personală ori socială; 

- să participe la procesul de luarea deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind 

intervenţia socială care li se aplică; 

- să li se asigure păstrarea confidentialitatiilor furnizate şi primite; 

- să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se menţin condiţiile care a generat situaţia de 

dificultate; 

- să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 

- să participe la evaluarea serviciilor sociale primite.  

 

 

 

 

INITIATOR, 

Primar, 

Miculit Crina 
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