
CONVENŢIE DE COLABORARE 

În cadrul prolectulul „Incluziune socială prin furnizarea de servlctl Integrate 

............................................................" 
încheiată intre: 

1.lnstltuţia Prefectului, judeţul ..................................................................................................................

2.Conslllul Judeţean .................................................................................................................................................

3.Dlrecţla Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului .................................................................
.......................................................

4,lnspectoratul Şcolar Judeţean .......................................................................................................................

S. Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională .......................................................................

6.Dlrecţfa de Sănătate Publică Judeţeană ....................................................................................................

7. Dlrecţfa Judeţeană pentru Sport şi Tineret ...............................................................................................

pe de-o parte, şi 

a.Reprezentanţa UNICEF România, având sediul în Bucureşti, B-dul Primăverii nr. 48A, România,
pe de alta parte,
au convenit asupra următoarelor:

OBIECTUL CONVENŢIEI 
Implementarea proiectului "Incluziune socială prin furnizarea de servicii Integrate.................................. 
în intervalul ianuarie 2015 -decembrie 2017. 
Proiectul vizează testarea unui model de intervenţie privind acordarea de servicii comunitare 
integrate la nivelul judeţului.................. este susţinut tehnic şi financiar de Reprezentanţa UNICEF 
România şi este implementat cu sprijinul tehnic şi administrativ al Instituţiilor publice judeţene şi al 
autorităţilor publice la nivel local. 
Intervenţia are la bază obiectivele asumate de către Reprezentanţa UNICEF în România, aşa cum au 
fost acestea delimitate prin Acordul de Parteneriat încheiat cu Guvernul României pentru perioada 
2014-2017. 

RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR 
1.lnstituţla Prefectului ...........................participă activ la implementarea eficace şi eficientă a tuturor 
activităţilor proiectului prin asumarea următoarelor responsabilităţi:

- Facilitează angajamentul primăriilor selectate in proiect, in sensul implicării acestora în activităţile
proiectului şi susţine orice demers legat de buna informare şi comunicare între părţi;

- Asigură sprijinul tehnic şi administrativ necesar implementării proiectului, inclusiv prin acces la
material tehnic în vederea efectuării de teleconferinţe cu primarii şi actorii judeţeni;

- Sprijină procesul de colectare a datelor de la instituţiile deconcentrate, in special Direcţiile de
Sănătate Publice şi Inspectoratele Şcolare Judeţene sau de la alte instituţii deconcentrate, în
funcţie de nevoile proiectului;
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dezvoltarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice de a lucra cu copiii în risc de 
abandon şcolar; 

- Asigura integrarea în bibliografia de concurs pentru cadrele didactice şi personalul auxiliar a

materialelor didactice privind sprijinirea copiilor în risc de abandon şi absenteism şcolar

promovate prin proiect;
- Facilitează, în acord cu reglementările în vigoare, angajarea de consilieri şcolari şi mediatori

şcolari care să activeze în aria de implementare a proiectului;
- Susţine activarea şi dezvoltarea unei reţele de educatori parentali la nivel judeţean;
- Sprijină deplasările coordonatorilor în teren, la locaţiile de proiect;
- Sprijină procesul de monitorizare şi raportare al proiectului, prin facilitarea accesului la datele

statistice colectate la nivelul comunităţilor implicate în proiect cu privire la accesul şi participarea

la educaţie.

S. Centrul Judeţean de Resurse şt Asistenţă Educaţională .................................. ( CJ.R.A.E.) participă 

activ la implementarea eficace şi eficientă a tuturor activităţilor proiectului prin asumarea 

următoarelor responsabilităţi:
- Desemnează personal de la nivelul CJRAE pentru a asigura sprijinul necesar implementării la nivel

judeţean a activităţilor privind accesul şi participarea tuturor copiilor de vârstă şcolară şi

preşcolară la educaţie, conform termenilor de referinţă agreaţi în prealabil cu UNICEF;
- Facilitează, în acord cu reglementările în vigoare, angajarea de consilieri şcolari şi mediatori

şcolari care să activeze în aria de implementare a proiectului;
- Sprijină în mod activ dezvoltarea unei reţele de consilieri şcolari, respectiv a unei reţele de

mediatori şcolari ( acolo unde este cazul) care să activeze la nivelul comunităţilor implicate în

proiect;
- Susţine activarea şi dezvoltarea unei reţele de educatori parentali la nivel judeţean şi desemnează

la nivelul instituţiei o persoană responsabilă cu promovarea şi monitorizarea activităţilor de
educaţie parentală;

- Sprijină deplasările coordonatorilor în teren, la locaţiile de proiect;
- Sprijină procesul de monitorizare şi raportare al proiectului, prin facilitarea accesului la datele

statistice colectate la nivelul comunităţilor implicate în proiect cu privire la accesul şi participarea

la educaţie.

6. Direcţia de Sănătate Publică (D.S.P.} ................................. contribuie la implementarea eficace şi 

eficientă a proiectului în judeţul ..................... astfel:
- Facilitează şi asigură suport metodologic pentru acordarea de servicii în sfera asistenţei medicale

comunitare şi a prevenirii oricăror forme de violenţă asupra copilului în comunităţile implicate în

proiect;
- Desemnează personal din cadrul DSP responsabil cu coordonarea activităţii asistenţilor medicali

comunitari şi mediatorilor sanitari pentru comunităţile cu romi, în comunele participante la

proiect, conform termenilor de referinţă specifici agreaţi în prealabil, între DSP şi UNICEF;
- Sprijină deplasările coordonatorilor în teren, la locaţiile de proiect;
- Pune la dispoziţia proiectului Informaţii care pot facilita o mai bună colectare şi gestionare de

date ce vizează sănătatea şi accesul la serviciile medicale la nivel comunitar;
- Facilitează procesul de raportare lunară de datelor de către asistenţii medicali comunitari şi

contribuie la îmbunătăţirea lui;
- Pune la dispoziţia proiectului diverse informaţii care pot contribui la sustenabilitatea proiectului,

inclusiv informaţii cu privire la linii de finanţare din fonduri structurale care pot contribui la

sustenabilitatea proiectului, în parteneriat cu DSP, alte instituţii partenere de la nivel judeţean şi

primăriile, pe termen mediu şi lung;

7. Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret ................................ ( DJST) contribuie la implementarea 

eficace şi eficientă a proiectului în judeţul .................. astfel:

-Desemnează personal din cadrul DJST responsabil cu facilitarea implementării activităţilor privind 
adolescenţii din cadrul proiectului;
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- În cazul constatării unor disfuncţionalităţi grave (nerespectarea atribuţiilor şi responsabilităţilor
asumate din prezenta convenţie, inclusiv cele 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 8 (opt) exemplare originale, cate unul pentru
fiecare parte semnatară.

Reprezentanţa UNICEF România 

Instituţia Prefectului ............................... 

D.G.A.S.P.C. ...........................................
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