
CONVENŢIE DE COLABORARE 

În cadrul proiectului „Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate în judeţul Bacău" 

Încheiată intre: 

Primăria comunei .........................................................................................................

pe de o parte, şi 

Reprezentanţa UNICEF România, având sediul în Bucureşti, B-dul Primăverii nr. 48A, România, 

pe de altă parte, 

au convenit asupra următoarelor: 

OBIECTUL CONVENŢIEI 

Implementarea proiectului "Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate în judeţul Bacău" 
în intervalul ianuarie 2015 - septembrie 2017. 
Proiectul vizează testarea unui model de intervenţie privind acordarea de servicii comunitare 
integrate la nivelul judeţului Bacău, este susţinut tehnic şi financiar de Reprezentanţa UNICEF 
România şi este implementat cu sprijinul tehnic şi administrativ al autorităţilor publice locale. 

Intervenţia are la bază obiectivele asumate de către Reprezentanţa UNICEF în România, aşa cum au 
fost delimitate prin Acordul de Parteneriat încheiat cu Guvernul României pentru perioada 
2014-2017. 

RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR 

1. Primăria comunei ........................................................
participă activ la implementarea eficace şi eficientă a tuturor activităţilor proiectului la nivel 
comunitar, prin asumarea următoarelor responsabilităţi: 

- Asigură printr-o Dispoziţie emisă de către Primarul Comunei, următoarele facilităţi necesare
echipei care activează la nivel local pentru implementarea în bune condiţii a proiectului: acces la
un spaţiu de lucru în cadrul primăriei; resursele materiale necesare desfăşurării activităţii, inclusiv
acces la calculator; acces la mijloace de comunicare si utilităţi;

- Facilitează angajarea sau delegarea în cadrul primăriei a unor persoane care să exercite atribuţii
specifice în domeniul furnizării unor servicii medicale comunitare, servicii de mediere şcolară şi
de asistenţă socială la nivel primar, în funcţie de nevoile specifice identificate la nivel comunitar;
serviciile menţionate vor fi acordate în baza unei analize de nevoi a familiilor şi copiilor în situaţie
de vulnerabilitate şi vor presupune deplasări frecvente în teren a personalului mai sus menţionat.
Metodologia de intervenţie, precum şi instrumentele de lucru utilizate de către persoanele mai
sus amintite vor fi puse la dispoziţie de către UNICEF;

- Asigură participarea persoanei/persoanelor angajate/delegate să exercite atribuţii în cadrul
proiectului la o serie de întâlniri organizate pentru a susţine dezvoltarea capacităţii instituţionale
a primăriei în domeniile menţionate anterior, conform unei planificări agreate în prealabil;
costurile de deplasare, precum şi alte costuri generate de către implementarea activităţilor din
proiect vor fi asigurate de către UNICEF;
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PREVEDERI GENERALE 

- Părţile nu au dreptul să iniţieze activităţi sau acţiuni care implică responsabilităţi pentru cealaltă
parte, fără acordul acesteia;

- Toţi partenerii se angajează la păstrarea confidenţialităţii asupra datelor furnizate între parteneri;
- Procedurile şi regulile cu privire la transferurile financiare între părţi vor fi puse la dispoziţie de

către UNICEF în baza unui ghid ce va transmis ulterior partenerilor;
- Mediatizarea proiectului se face în condiţii stabilite de comun acord şi cu informarea prealabilă a

tuturor partenerilor. În cazul utilizării logo-ului UNICEF, se va obţine un aviz prealabil pentru a
asigura respectarea procedurilor în vigoare;

- Partenerii îşi vor promova reciproc imaginea în cadrul activităţilor desfăşurate în proiect;
- Comunicarea între părţi se face în scris, prin mijloace electronice sau pe suport de hârtie.

TERMENE DE IMPLEMENTARE 

- Prezenta Convenţie de Colaborare se încheie începând cu data semnării de către părţi şi până la
data de 31.12.2017 şi devine activă odată cu semnarea sa de către toţi partenerii;

- Prezenta convenţie poate ajunge la un final mai devreme decât data agreată sau poate fi
prelungită ulterior, numai prin acord scris al tuturor părţilor;

- Proiectul va fi evaluat periodic de UNICEF atât prin intermediul vizitelor de monitorizare cât şi
prin analizarea rapoartelor periodice din teren;

- Partenerii care primesc fonduri pentru implementarea diverselor activităţi sunt obligaţi să
raporteze asupra cheltuirii fondurilor şi să pună la dispoziţia UNICEF documentele financiare
privind cheltuirea fondurilor alocate prin proiect;

- În cazul constatării unor disfuncţionalităţi grave (nerespectarea atribuţiilor şi responsabilităţilor
asumate din prezenta convenţie, inclusiv cele ale personalului angajat/delegat conform
fisei/fişelor de post) în implementarea proiectului sau utilizării neconforme a sumelor alocate
proiectului, finanţatorul îşi rezervă dreptul de a sista unilateral proiectul, prin informare scrisă a
tuturor părţilor semnatare;

- Părţile semnatare care primesc fonduri pentru derularea de activităţi se angajează să returneze
orice sumă neutilizată precum şi sumele primite şi care au fost utilizate neconform alocării;

- Modificarea prezentei convenţii se va face numai cu acordul scris al tuturor părţilor semnatare,
prin act adiţional;

- Prezenta Convenţie de Colaborare se încheie în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru
fiecare parte semnatară.

Primăria ......................................... 
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