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HHOOTTĂĂRRÂÂRREE    

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  ccoonnttiinnuuăărriiii  aaccttiivviittăăţţiilloorr  ssppeecciiffiiccee  PPrrooiieeccttuulluuii  „„UUnn  PPaass  ÎÎmmpprreeuunnăă””,,  
ccââtt  şşii  ddeessffăăşşuurraarreeaa  aaccttiivviittăăţţiilloorr  ssppeecciiffiiccee  PPrrooiieeccttuulluuii  „„RReeţţeeaa  ddee  CCeennttrree  CCoommpplleexxee  ddee  IInncclluuzziiuunnee  

SSoocciiaallăă””,,  ccaarree  bbeenneeffiicciiaazzăă  ddee  ffiinnaannţţaarree  PPOOSSDDRRUU--9966--66..22--SS--6633666600,,  îînn  ccaaddrruull    
CCeennttrruulluuii  ddee  ZZii  „„UUnn  PPaass  ÎÎmmpprreeuunnăă””  ddiinn  CCaalleeaa  DDoorroobbaannţţiilloorr  nnrr..  118877,,  SSeeccttoorr  11,,    

ppâânnăă  llaa  ddaattaa  ddee  3300  iiuunniiee  22001133  
  
  
  
Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 precum şi Raportul de 

Specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1; 
Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, 

impozite şi taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate 
şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând seama şi de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi 
Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi 
protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 208/2010 privind aprobarea 
continuării derulării Proiectului Centrul de Zi „Un Pas Împreună” de către Fundaţia ESTUAR şi 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în spaţiul în suprafaţă de 
34,27 mp din imobilul situat în Bucureşti, Sector 1, Calea Dorobanţilor nr. 187, parter, aflat în 
folosinţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1; 

Luând în considerare solicitarea Fundaţiei ESTUAR, înregistrată la Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 sub nr.24628/29.06.2012; 

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.n), art.115, alin.(1), lit. b) din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă continuarea activităţilor specifice Proiectului „Un Pas Împreună”, cât şi 

desfăşurarea activităţilor specifice Proiectului „Reţea de Centre Complexe de Incluziune 
Socială”, care beneficiază de finanţare POSDRU-96-6.2-S-63660, în cadrul Centrului de Zi „Un 
Pas Împreună” din Calea Dorobanţilor nr. 187, Sector 1, până la data de 30 iunie 2013, conform 
Anexei nr. 1, care  face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



Art.2. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Fundaţia ESTUAR şi Serviciul Secretariat General, 
Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ, 
     Ion Brad 
                                                                                                          SECRETAR 
                                                                                     Remus Alexandru Moldoveanu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nr.:     149 
 Data:   26.07.2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   Anexa nr.1 

la Hotărârea Consiliului Local  
      nr.149/26.07.2012  
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

     Ion Brad 
 

 
 
 

CCOONNVVEENNŢŢIIEE  DDEE  PPAARRTTEENNEERRIIAATT  
 

 
Între : 

 
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA 
COPILULUI SECTOR 1, cu sediul în Bld. Mareşal Averescu nr.17, având codul 
fiscal 15318810, cont IBAN RO26TREZ70124680220XXXXX, deschis la Trezoreria 
Sector 1, acreditată ca furnizor de servicii sociale cu nr. 0005273/22.12.2008, 
reprezentată prin Director General, dl. Dănuţ-Ioan Fleacă, 

 
   şi 
 

FUNDAŢIA ESTUAR,  cu sediul în Șos. Olteniței nr. 250, Bl. 148, Sc. 1, Ap. 3, 
Sector 4, Cod str: 041334, Bucureș ti, cod fiscal 4829835, cont IBAN 
RO45RNCB0064004896460001, deschis la Banca Comercială Română – Sector 5, 
acreditată ca furnizor de servicii sociale în urma Deciziei nr. 378/ 22.11.2011, 
reprezentată prin Director Executiv, Amedeea Viorica Enache 

 
PREAMBUL 
 

Având în vedere Hotărârile Consiliului Local al  Sectorului 1  
- nr. 351/18.11.2004, privind aprobarea implementării proiectului “UN PAS 

ÎMPREUNĂ “ ; 
- nr. 44/23.02.2006 pentru aprobarea Organigramei, Statutului de funcţii şi 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Sector 1, prin care s -a înfiinţat compartimentul de 
specialitate care coordonează activitatea centrului, denumit în continuare Centrul 
de zi “ Un pas împreună “; 

- nr. 363/19.10.2006 privind aprobarea cererii de finanţare şi sustenabilitate pentru 
proiectul “ABILITAȚI PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI” în  parten eriat cu 
Fundaţia Estuar; 

- nr. 208/12.10.2010 privind transmiterea în folosinţă gratuită a spaţiului de 34,27 
mp din imobilul situat în Calea Dorobanţilor nr. 187 din cadrul Direcției Generale 



de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 către Fundaţia Estuar, în scopul 
continuării derulării Proiectului  Centrul de zi “Un Pas Impreună”; 

- Ordonanţa Guvernului României nr. 26/2000 privind Asociaţiile şi Fundaţiile, 
precum și Hotărârea Guvernului României  nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi 
Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă 
socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Contractul de Finanțare nr. POSDRU/96/6.2/S/63660 încheiat între MMFPS și 
Fundația Estuar în data de 9 iunie 2010. 

 
Articolul 1 – Obiectul Convenţiei: 
 

(1) Obiectiv General; 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 în parteneriat cu 
Fundaţia ESTUAR va asigura continuarea activităţilor specifice Proiectului „Un Pas 
Împreună”, cât şi desfăşurarea activităţilor specifice Proiectului „Reţea de Centre 
Complexe de Incluziune socială”, POSDRU-96-6.2-S-63660, în cadrul Centrului de 
zi „Un pas împreună” din Calea Dorobanţilor nr. 187, Sector 1. 

 
(2) Obiectiv Specific: 

Furnizarea de servicii, pentru persoanele cu probleme de sănătate mintală, în vederea 
includerii sociale şi a reducerii spitalizării psihiatrice pe termen lung a acestor persoane.  

 
Articolul 2 – Durata convenţiei: 

 
Prezenta convenţie este valabilă până la data de 30 iunie 2013, de la data semnării de     
către ambele părţi. 
 

Articolul 3 – Obligaţiile DGASPC Sector 1: 
 

(1) Pentru implementarea proiectului – pune la dispoziţie personalul din cadrul 
compartimentul Centrul de zi “ Un Pas Împreună “, respectiv şef centru, psiholog, 
asistent social şi coordonator revistă; 

(2) Asigură logistica și materialele necesare pentru pentru editarea revistei “ Fereastra“; 
(3) Asigură materialele necesare desfăşurării în condiţii optime a activităţilor (consumabile); 
(4) Suportă costurile legate de utilităţi aferente spaţiului în care se desfăşoară activităţile cu 

beneficiarii; 
(5) Asigură achiziţionarea materialelor igienico-sanitare pentru angajaţii și beneficiarii 

centrului; 
(6) Costurile menţionate în buget la onorarii, consumabile birou, internet, utilităț i spațiu și 

materiale igienico-sanitare din Anexa-Buget; 
 
Articolul 4 – Obligaţiile FUNDAŢIEI ESTUAR: 
 

(1) Asigură desfăşurarea următoarelor activităţi: 
- Editarea revistei beneficiarilor centrului; 
- Activități lucrative pentru beneficiar; 



- Activități educative pentru beneficiary; 
- Evaluarea inițială a beneficiarilor  intrați în proiect; 
- Evaluarea periodică a beneficiarilor din proiect ce are loc odată la 6 luni; 
- Activități de grup pentru (re)dobândirea și menținerea abilităților de viață;  
- Independența și pregătirea pentru angajare a tinerilor și adulților cu probleme de 

sănătate mintală:  dezvoltare personală, comunicare, meloterapie, terapie prin 
pictură, teatru, activități sportive, activități recreative, activități gospodărești; 

- Ateliere lucrative pentru dezvoltarea de noi abilități practice (atelier confecționare 
lumânări ornamentale, obiecte de artizanat, decorațiuni, tâmplărie, croitorie, 
atelier foto-print, grădinărit); 

- Servicii de consiliere psihologică, psihiatrică, juridică, vocațională, socială, 
terapie;  

- Întâlniri de informare cu potențialii angajatori. 
 

(2) Prin reprezentanţii desemnaţi colaborează cu compartimentul de specialitate din cadrul 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, denumit Centrul 
de zi “Un Pas Împreună” (coordonat de persoana desemnată în acest sens, respectiv șeful 
de centru), în vederea realizării activităţilor prevăzute în Anexa nr.1; 

(3) Suportă cheltuielile pentru desfăşurarea activităţilor în conformitate cu Anexa –Buget; 
(4) Informează şi consultă reprezentantul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Sector 1 (şeful de centru) în legătură cu modul de desfăşurare a activităţilor şi a 
programului din centru; 

(5) Stabileşte împreună cu compartimentul specializat al Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Sector 1, necesarul de materiale pentru desfăşurarea 
activităţilor; 

(6) Informează reprezentantul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Sector 1 cu privire la alte proiecte și activităţi din afara centrului în care sunt implicaţi 
beneficiari ai centrului de zi „Un Pas Împreună”. 
 

Articolul 5 – Obligaţiile comune ale FUNDAŢIEI ESTUAR şi DGASPC Sector 1: 
 

(1) Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 – prin 
compartimentul specializat – şi Fundaţia ESTUAR stabilesc de comun acord menţinerea, 
suspendarea sau iniţierea unor activităţi în Centru; 

(2) Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 şi Fundaţia 
ESTUAR asigură prin personalul propriu, asistenţa necesară pentru monitorizarea şi 
evaluarea  - din punct de vedere tehnic şi financiar – a perioadei de sustenabilitate a 
proiectului; 

(3) Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 împreună cu  
Fundaţia ESTUAR identifică nevoile beneficiarilor şi realizează/reactualizează planul 
individualizat de servicii în funcţie de nevoile, opţiunile şi restantul funcţional al 
beneficiarilor; 

(4) Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 şi Fundaţia 
ESTUAR vor respecta procedurile şi metodologiile de lucru elaborate în conformitate cu 
Standardele minime de calitate pentru centrele de zi, după cum urmează: 

- fişă de evaluare iniţială; 



- contract comun de servicii sociale; 
- fisă de evaluare a aşteptărilor beneficiarului; 
- fişă de evaluare psihologică; 
- plan individualizat de intervenţie; 
- manual de proceduri; 
 

(5) Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 şi Fundaţia 
ESTUAR vor întocmi un raport intermediar şi respectiv un raport final în scopul 
evaluării din punct de vedere tehnic şi financiar a prezentului parteneriat; 

(6) Se obliga în a respecta tipizatele cu antete comune. 
 
Articolul 6 – Raportare: 

 
      Partenerii, respectiv Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Sector 1 şi Fundaţia ESTUAR, vor întocmi un raport intermediar şi respectiv un raport 
final în scopul evaluării din punct de vedere tehnic şi financiar a prezentului parteneriat. 
 Membrii echipei din cadrul centrului de zi ”Un Pas Împreună” vor elabora un raport 
către conducerea centrului cu privire la activităţile desfăşurate. Fundaţia Estuar va 
elabora lunar un raport cu privire la activităţile comune din Centru de zi „Un Pas 
Împreună”.  
 

Articolul 7 – Încetarea şi modificarea convenţiei: 
 

(1) Constituie motiv de încetare a prezentei convenţii următoarele: 
- acordul părţilor privind încetarea acesteia; 
- în cazul în care una din părţi nu îşi îndeplineşte obligaţiile, iar conflictul nu 

poate fi soluţionat pa care amiabilă, rezilierea Convenţiei se face cu anunţarea 
prealabilă a părţilor în termen de 15 zile; 

(2)  Oricare modificare a prezentei convenţii se va face numai cu acordul parţilor; 
(3) Toate disputele apărute din punerea în aplicare a acestei convenţii şi care nu pot fi 

rezolvate pe cale amiabilă vor fi supuse spre soluţionare instanţei judecătoreşti 
competente, potrivit legii; 

 
Această convenţie a fost încheiată astazi............................la sediul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sectorul 1, în două exemplare, câte unul pentru 
fiecare partener. 

 
 
FFUUNNDDAAŢŢIIAA  EESSTTUUAARR  ,,                                                                                DDiirreeccțțiiaa  GGeenneerraallăă  ddee  AAssiisstteennțțăă  SSoocciiaallăă  șșii  
                                                                              PPrrootteeccțțiiaa  CCooppiilluulluuii  SSeeccttoorr  11,,  
  
  
          RReepprreezzeennttaanntt  lleeggaall                                                                                                                              RReepprreezzeennttaanntt  lleeggaall  
                                                                                                                                                                                                    
 
                         


