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Nr. 37 din 07.07.2022 

 

 

 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea participării  COMUNEI  TIREAM în calitate de Partener 4,  

în proiectul  Înființarea serviciului social ,,Centrul social TEREZIA”, care va fi 

depus de către Asociația GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ SUD – VEST SATU 

MARE, în calitate de Solicitant, în parteneriat cu Comuna Petrești, Comuna 

Pișcolt, Comuna Tiream, Comuna Căuaș, în cadrul programelor de interes național 

pentru dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoane vârstnice, aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr. 435 din 30 martie 2022 privind aprobarea unor programe 

de interes național pentru dezvoltarea seviciilor sociale  

pentru persoane vârstnice 

 

 

 

Analizând referatul de aprobare înregistrat sub nr. 37/07.07.2022 prin care se 

propune aprobarea participării COMUNEI TIREAM  în calitate de Partener 4  în 

proiectul  Înființarea serviciului social ,,Centrul social TEREZIA”, care va fi 

depus în cadrul  programelor de interes național pentru dezvoltarea serviciilor 

sociale pentru persoane vârstnice, aprobate prin Ordinul ministrului muncii și 

solidarității sociale nr.799 din 13 mai 2022, selecție publică de proiecte pentru 

atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă în cadul programelor de interes 

național ,, Servicii comunitare la domiciliu pentru persoane vârstnice dependente”  

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 435 din 30 martie 2022 privind aprobarea 

unor programe de interes național pentru dezvoltarea serviciilor sociale pentru 

persoaane vârstnice, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.337 din 

6 aprilie 2022, 

Având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort  nr. 

37/07.07.2022 și de avizul de aprobare al comisiei de specialitate nr.1, din cardrul 

Consiliului local al comunei Tiream; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 
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         În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. d) şi al. 7 lit. b) precum şi ale art. 

139, alin. (3), lit f), precum şi ale art. 196 alin. (1) lit. a). din Ordonanţa de urgenţă 

nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

CONSILIUL  LOCAL  TIREAM 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 

Art. 1. Se aprobă participarea COMUNEI TIREAM  în calitate de Partener 

4 în cadrul proiectul  Înființarea serviciului social ,,Centrul social TEREZIA”, 

care va fi depus pentru finanțare de către Asociația GRUP DE ACȚIUNE 

LOCALĂ SUD – VEST SATU MARE în calitate de Solicitant, în parteneriat cu 

Comuna Petrești, Comuna Pișcolt, Comuna Tiream, Comuna Căuaș, în cadrul 

programului de interes național pentru dezvoltarea serviciilor sociale pentru 

persoane vârstnice ,,Servicii comunitare la domiciliu pentru persoane vârstnice 

dependente” cod 8810ID-I, cu o valoare totală de 1.930.000 lei din care 1.734.800 

lei finanțat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Solidarității 

Sociale și 195.200 lei contribuția solicitantului. Perioada de derulare a proiectului 

este de 2 ani de la data încheierii contractului de finanțare și nu poate depăși data de 

30 noiembrie 2024.  

Art. 2. Se aprobă aderarea COMUNEI TIREAM  la parteneriatul format din 

Asociația GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ SUD – VEST SATU MARE, în 

calitate de Solicitant, Partener 1 și COMUNA PETREȘTI în calitate de Partener 

2, COMUNA PIȘCOLT în calitate de Partener 3, COMUNA TIREAM  în calitate 

de Partener 4, COMUNA CĂUAȘ  în calitate de Partener 5, prin încheierea unui 

Acord de parteneriat pentru implementarea proiectului cu titlul Înființarea 

serviciului social ,,Centrul social TEREZIA”. Acordul de parteneriat este 

prezentat în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. COMUNA TIREAM acordă un sprijin financiar Asociației GRUP 

DE ACȚIUNE LOCALĂ SUD – VEST SATU MARE ( asociație de utilitate 

publică conform HG 762/2022) pentru buna implementare a proiectului în valoare 

de 48.800 lei, reprezentând 25% din valoarea contribuției solicitantului în cadrul 

proiectului social. 

  Art. 4. COMUNA TIREAM  va susține sustenabilitatea proiectului prin 

menținerea rolurilor și responsabilitățiilor asumate în Acordul de parteneriat, pe o 

perioadă de 3 ani după finalizarea proiectului. 
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Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează 

Primarul COMUNEI TIREAM.  

 Art. 6. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului  general 

al comunei Tiream, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Tiream, 

Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare, se publică pe  site-ul www.tiream.ro şi  

prin afişare la avizierul Primăriei. 

 

                                                        Tiream, la 07.07.2022 

 

 

 

 

 

I N I Ţ I A T O R      Avizat pentru legalitate: 

      PRIMAR,                                           Secretar general UAT Tiream 

   dl. Tar Nicolae                                                 cj. Candid Humă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Red. T.N/Tehn.C.H.                                                                                                                                                                                                      

Nr.exemplare: 2/2pag.  
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Nr. 36  din 04.07.2022 

 

REFERAT  DE APROBARE 

privind aprobarea participării  COMUNEI  TIREAM în calitate de Partener 4,  

în proiectul  Înființarea serviciului social ,,Centrul social TEREZIA”, care va fi 

depus de către Asociația GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ SUD – VEST SATU 

MARE, în calitate de Solicitant, în parteneriat cu Comuna Petrești, Comuna 

Pișcolt, Comuna Tiream, Comuna Căuaș, în cadrul programelor de interes național 

pentru dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoane vârstnice, aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr. 435 din 30 martie 2022 privind aprobarea unor programe 

de interes național pentru dezvoltarea seviciilor sociale  

pentru persoane vârstnice 

 

  

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001, republicată 

privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare î-mi 

exprim iniţiativa de promovare a proiectului de hotărâre privind aprobarea 

participării COMUNEI TIREAM în calitate de Partener 4, în proiectul Înființarea 

serviciului social ,,Centrul social TEREZIA”, care va fi depus în cadrul  

programelor de interes național pentru dezvoltarea serviciilor sociale pentru 

persoane vârstnice, aprobate prin Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale 

nr.799 din 13 mai 2022, selecție publică de proiecte pentru atribuirea contractelor de 

finanțare nerambursabilă în cadul programelor de interes național ,, Servicii 

comunitare la domiciliu pentru persoane vârstnice dependente”  aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr.435 din 30 martie 2022 privind aprobarea unor programe 

de interes național pentru dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoaane vârstnice, 

publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.337 din 6 aprilie 2022, în 

susținerea căruia formulez următoarea: 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

Conform datelor statistice și documentelor strategice la nivel național, România 

se confruntă cu un proces de îmbătrânire demografică fără precendent. Conform 

INSSE în ianuarie 2019 indicele de îmbătrânire demografică a ajuns la 118.8 

persoane vârstnice la 100 persoane tinere. Acest fenomen generează presiuni ridicate 
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nu doar asupra sistemului public de pensii și pieței muncii, dar și asupra serviciilor 

de asistență socială și medicală pentru vârstnici. 

Problematica comună identificată la nivelul județului  Satu Mare are în centru 

discrepanța între oferta de servicii sociale accesibile vârstnicilor (atât cantitativ, cât 

și calitativ) și cerința în continuă creștere din partea persoanelor vârstnice vis-a-vis 

de aceste servicii.  

Rezultatele analizei de nevoi ale persoanelor vârstnice evidențiază nevoile 

socio-medicale ale vârstnicilor, legate de starea de sănătate precară, dublată de 

veniturile mici, ceea ce limitează accesul lor la servicii socio-medicale impuse de 

nevoile specifice pe care le au. Totodată se arată și nevoia de socializare și 

comunicare, care se observă atât la nivel național, cât și la nivel local. Această nevoie 

este stringentă datorită faptului că absența comunicării, izolarea datorită deplasării 

greoaie, dar și pierderea unor persoane din anturaj, persoane de aceeași vârstă, sunt 

cauze ce duc la deteriorarea stării de sănătate. Pierderea statutului social, o 

comunicare neadecvată împreună cu limitarea deplasării în afara locuinței, duc la 

situația în care persoana vârstnică simte inutilitatea ca factor de scurtare a vieții.  

 Generaţiile se schimbă continuu. Cine a fost tânăr, odată va deveni vârstnic. 

Cu toţii ne imaginăm, că după mulţi ani de muncă, de viaţă activă, la pensionare ne 

vom bucura de liniştea şi siguranţa bine meritată în cadrul familiei noastre cât mai 

numeroase. Dar realitatea este alta. Puţini pensionari din România au într-adevăr 

viaţa pe care şi-au imaginat-o cu ani în urmă. Ei se confruntă cu numeroase probleme 

atât de ordin financiar cât şi social. Pe plan financiar vârstnicii trebuie să se confrunte 

cu preţurile din ce în ce mai mari pentru produsele şi serviciile de bază în condiţiile 

unor pensii care de multe ori nu ating nici măcar nivelul salariului minim pe 

economie şi care nu au fost indexate conform ratei inflaţiei. De asemenea, dublarea 

numărului de pensionari în ultimii 15 ani a dus la un raport de 1,54 pensionari la 1 

salariat. 

 Dar acesta nu este singurul motiv al înrăutăţirii situaţiei lor. Există şi un motiv 

mai subiectiv, mai personal. Odată cu înaintarea în vârstă, perspectivele unui om se 

îngustează, funcţiile de viaţă se încetinesc, vârstnicii se îmbolnăvesc mai des, ceea 

ce de multe ori îi afectează şi psihic. Mai mult decât acesta, apar semnele 

fenomenului intoleranţei din partea societăţii, vârsta a treia fiind stigmatizată, este 

percepută ca o povară. O mare parte din ei sunt singuri, izolaţi, chiar abandonaţi, 

desocilizaţi. Nu mai au posibilitatea de a participa activ la viaţa din ce în ce mai 

alertă de azi, motiv pentru care se simt inutili. 
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Comunitatea se confruntă cu numeroase probleme sociale, economice, de 

sănătate, a căror rezolvare este mai anevoioasă. GAL Sud – Vest  Satu Mare a 

efectuat o analiză în anul 2021 privind situaţia socio-economică a populaţiei 

dependente din teritoriul vizat, în urma căreia s-a ajuns la concluzia că în aproape în 

fiecare dintre localitățile membrii ai GAL-ului există aproximativ 100 de vârstnici 

peste 65 de ani care locuiesc singuri, sau în perechi (soț și soție) peste 65 de ani și 

nu au familie în imediata apropiere sau în localitate.  

Plecând de la aceste ipoteze, Asociația GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ 

SUD-VEST SATU MARE s-a hotărât să se acrediteze ca furnizor de servicii sociale 

și a obținut Certificatul de acreditare în anul 2020, pentru motivul că se conturează 

o cerere tot mai mare de servicii de îngrijire, adaptate nevoilor specifice ale 

vârstnicilor din teritoriul vizat.  

Astfel, obiectivul general al proiectului este reprezentat de creşterea calității 

vieții persoanelor vârstnice, dependente, singure ori a căror familie nu poate să le 

asigure îngrijirea, prin menținerea autonomiei acestora pe o perioadă cât mai lungă 

la domiciliu, prevenirea agravării situației de dependență și a instituționalizării,  

respectiv creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale pe raza teritoriului GAL 

Sud – Vest Satu Mare prin înfiinţarea serviciului de îngrijire la domiciliu şi 

furnizarea serviciilor sociale specifice, adaptate nevoilor grupului ţintă. Obiectivul 

general astfel conceput, conduce la creşterea numărului de servicii sociale furnizate 

din zona Sud-Vest Satu Mare odată cu reducerea riscului de automarginalizare în 

rândul persoanelor vârstnice. 

Proiectul  Înființarea serviciului social ,,Centrul social TEREZIA”, care va fi 

depus de către Asociația GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ SUD – VEST SATU 

MARE, în calitate de Solicitant, în parteneriat cu Comuna Petrești, Comuna Pișcolt, 

Comuna Tiream, Comuna Căuaș, în cadrul programelor de interes național pentru 

dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoane vârstnice, aprobate prin Ordinul 

ministrului muncii și solidarității sociale nr.799 din 13 mai 2022 oferă soluții la aceste 

probleme și nevoi ale unui număr total de 40 vârstnici (câte 10 vârstnici din fiecare 

loalitate) pe o perioadă de 24 de luni. 

Prin prezentul proiect se vor înființa 15 noi locuri de muncă pentru îngrijitori 

vârstnici la domiciliu ( 3-4 posturi pentru o localitate) pentru care se va organiza curs de 

calificare în domeniu cu certificat acreditat. 

Principalele activităţi desfăşurate de către îngrijitorii formali la domiciliul a 

persoanelor vârstnice constau în: 
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1. Sprijin pentru activitățile de bază ale vieții zilnice: igiena corporală, îmbrăcare și  

dezbrăcare, igiena eliminărilor, hrănire și hidratare, transfer și mobilizare, deplasare în 

interior, comunicare; 

2. Sprijin pentru activități instrumentale ale vieții zilnice: prepararea hranei sau livrarea 

acesteia, efectuarea de cumpărături, activități de menaj, însoțirea în mijloacele de 

transport, facilitarea deplasării în exterior, companie, activități de administrare și 

gestionare a bunurilor, activități de petrecere a timpului liber;  

3. Servicii de consiliere (consiliere socială); 

4. Servicii de îngriire medicală: supravegherea administrării tratamentului 

medicamentos prescris de medicul de familie/medicul de specialitate, ridicarea rețetelor 

medicale și cumpărarea lor de la farmacii; anunțarea imediată a medicului de 

familie/asistentei medicale/coordonatorul serviciului social în caz de inbolnăviri a 

beneficiarilor. 

 

În aceste condiții consider oportun participarea COMUNEI  TIREAM  în calitate 

de Partener 4  în cadrul prezentului proiect,  cu următoarele roluri și responsabilități: 

- Participarea la selectarea beneficiarilor din raza UAT-ului conform Grilei 

Naționale de evaluare a vârstnicilor prin asistent social din cadrul 

Compartimentului de asistență socială); 

- Participarea la mediatizarea activităților proiectului, și a serviciilor oferite de 

către serviciul nou înființat prin prezentul proiect (prin asistent social din 

cadrul Compartimentului de asistență socială); 

- Propunerea și întocmirea listei cu potențialii beneficiari ai serviciului de 

îngrijire la domiciliu a vârstnicilor dependenți de pe raza UAT-ului partener 

(prin asistent social din cadrul Compartimentului de asistență socială); 

- Supravegherea/îndrumarea/verificarea activității îngrijitorilor de persoane 

vârstnice (prin asistent social din cadrul Compartimentului de asistență 

socială); 

- Propuneri în privința îmbunătățirii serviciilor sociale acordate vârstnicilor  în 

scopul implementării cu succes a prezentului proiect; 

- Colaborarea pe toată perioada de implementare a proiectului cu partenerii în 

scopul realizării obiectivelor propuse prin proiect. 

- Asigurarea menținerii obiectului de activitate al serviciului și asigurarea 

funcționării acestuia cel puțin 3 ani după încheierea perioadei de finanțare. 
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- Colaborarea pe toată perioada de implementare a proiectului cu partenerii în 

scopul realizării obiectivelor propuse prin proiect și va participa la întâlnirile 

trimestriale cu acest scop. 

- Participarea la întâlnirile anuale cu angajații serviciului și a partenerilor. 

- Acordaea un sprijin financiar Solicitantului(Asociația Grup de Acțiune Locală 

Sud-Vest Satu Mare – asociație de utilitate publică conform HG 762/2022) 

pentru buna implementare a proiectului în valoare de 48.800 lei, reprezentând 

25% din valoarea contribuției solicitantului în cadrul proiectului social. 

 

         În conformitate  cu  prevederilor art. 136, alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, INIȚIEZ Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea participării  COMUNEI  TIREAM în calitate de Partener 4, în proiectul  

Înființarea serviciului social ,,Centrul social TEREZIA”, care va fi depus de către 

Asociația GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ SUD – VEST SATU MARE, în 

calitate de Solicitant, în parteneriat cu Comuna Petrești, Comuna Pișcolt, Comuna 

Tiream, Comuna Căuaș, în cadrul programelor de interes național pentru dezvoltarea 

serviciilor sociale pentru persoane vârstnice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

435 din 30 martie 2022 privind aprobarea unor programe de interes național pentru 

dezvoltarea seviciilor sociale pentru persoane vârstnice. 

          

Tiream, la 04.07.2022 

 

PRIMAR 

TAR NICOLAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Red.T.N./Tehn.C.H. 
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Nr. 37 din 07.07.2022 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea participării  COMUNEI  TIREAM în calitate de Partener 4,  

în proiectul  Înființarea serviciului social ,,Centrul social TEREZIA”, care va fi 

depus de către Asociația GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ SUD – VEST SATU 

MARE, în calitate de Solicitant, în parteneriat cu Comuna Petrești, Comuna 

Pișcolt, Comuna Tiream, Comuna Căuaș, în cadrul programelor de interes național 

pentru dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoane vârstnice, aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr. 435 din 30 martie 2022 privind aprobarea unor programe 

de interes național pentru dezvoltarea seviciilor sociale  

pentru persoane vârstnice 

 

 

 

 

Compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Tiream, prin Consilier Freund Agneta, în conformitate cu  prevederilor 

art.136 alin. (10) din Ordonanţa de  urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

completată prin O.U.G. nr.63/ 2019, formulez prezentul raport cu privire la  proiectul 

de hotărâre înregistrat sub nr. 37/07.07.2022 cu privire la privind aprobarea 

participării COMUNEI  TIREAM în calitate de Partener 4, în proiectul  Înființarea 

serviciului social ,,Centrul social TEREZIA”, care va fi depus de către Asociația 

GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ SUD – VEST SATU MARE, în calitate de 

Solicitant, în parteneriat cu Comuna Petrești, Comuna Pișcolt, Comuna Tiream, 

Comuna Căuaș, în cadrul programelor de interes național pentru dezvoltarea 

serviciilor sociale pentru persoane vârstnice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

435 din 30 martie 2022 privind aprobarea unor programe de interes național pentru 

dezvoltarea seviciilor sociale pentru persoane vârstnice. 

 

 Din analiza proiectului de hotărâre înregistrat sub nr. 37/07.07.2022, respectiv 

a referatului de aprobare al d-lui primar Tar Nicolae, constat că iniţiatorul în 

conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 lit. d) şi al. 7 lit. b) precum şi ale art. 

139, alin. (3), lit f), din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul 
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administrativ şi având în vedere prevederile Hotărârea Guvernului nr. 435 din 30 

martie 2022 privind aprobarea unor programe de interes național pentru dezvoltarea 

serviciilor sociale pentru persoaane vârstnice, propune Înființarea serviciului 

social ,,Centrul social TEREZIA”, în parteneriat cu Comuna Petrești, Comuna 

Pișcolt și Comuna Căuaș. 

 

    

         Faţă de cele arătate mai sus, consider legală şi justificată propunerea 

iniţiatorului urmând ca ulterior Consiliul local al comunei Tiream să aprobe prin 

hotărâre proiectul de hotărâre în şedinţa ordinară din luna iulie 2022. 

 

 

      Tiream, la 07.07.2022 

 

 

Compartiment Asistență socială și Autoritate tutelară, 

Consilier superior -  Freund Agneta 
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Anexă la proiect 

ACORD DE PARTENERIAT 

încheiat între Solicitant şi Parteneri 

 

Art. 1. Părţile 

1. ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ SUD – VEST SATU MARE reprezentat 

de d-ul TOGA Gergö în calitate de Reprezentant legal/Manager GAL, cu sediul în Loc. 

Petrești, Str. Principală Nr.1 cod poștal 447240, Jud. Satu Mare, codul fiscal 29002425, 

având calitatea de Solicitant/Partener 1  

2. COMUNA PETREȘTI, reprezentat de d-ul MARCHIȘ Gheorghe Otto în calitate de 

Primar, cu sediul în Loc. Petrești, Str. Principală Nr.1 cod poștal 447240, Jud. Satu Mare, 

codul fiscal 3963650, având calitatea de Partener 2 

3. COMUNA PIȘCOLT, reprezentat de d-ul VARGA Cosmin Vasile în calitate de Primar, 

cu sediul în Loc. Pișcolt, Str. Libertății Nr.62 cod poștal 447250, Jud. Satu Mare , codul 

fiscal 3896704, având calitatea de Partener 3 

4. COMUNA TIREAM, reprezentat de d-ul TAR Nicolae în calitate de Primar, cu sediul în 

Loc. Tiream, Str. Principală Nr.25 cod poștal 447325, Jud. Satu Mare , codul fiscal 

3963641, având calitatea de Partener 4 

5. COMUNA CĂUAȘ, reprezentat de d-ul ROKA Marius Andrei în calitate de Primar, cu 

sediul în Loc. Căuaș, Str. Principală Nr.20 cod poștal 447085, Jud. Satu Mare , codul fiscal 

3896836, având calitatea de Partener 5 

au convenit următoarele: 

Art. 2. Obiectul 

Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile, obligaţiile părţilor şi responsabilităţile ce 

le revin în implementarea activităţilor aferente proiectului Înfințarea serviciului social ,,Centrul 

social TEREZIA" în cadrul Programului de interes naţional pentru dezvoltarea serviciilor sociale 

pentru persoanele vârstnice  "Servicii comunitare la domiciliu pentru persoane vârstnice 

dependente"  Cod 8810ID-I.  

 

Art. 3. Principiile de bună practică ale parteneriatului 

(1) Toţi partenerii trebuie să contribuie la implementarea proiectului şi să îşi asume rolul 

lor în cadrul proiectului, aşa cum acesta este definit în cadrul prezentului Acord de 

Parteneriat. 

(2) Părţile trebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze asupra tuturor aspectelor 

privind evoluţia proiectului. 

(3) Toţi partenerii trebuie să implementeze activităţile cu respectarea standardelor 

profesionale şi de etică cele mai înalte. 

 

Art. 4 Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului 
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(1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos: 

 

Organizaţia  Roluri şi responsabilităţi 

 

Solicitant 

(Partener 1) 

Asociația GRUP DE 

ACȚIUNE LOCALĂ 

SUD – VEST SATU 

MARE 

Va solicita licența de funcționare a serviciului social nou 

înființat prin proiect cu cod 8810ID-I. 

Va fi responsabil pentru organizarea și derularea tuturor 

activităților propuse prin proiect; 

Va angaja personal propriu al serviciului (coordonator 

serviciu social/asistent social, funcționar administrativ, 

funcționar economic, director serviciu pe baza de contract de 

voluntariat – total 4 posturi); 

Răspunde de mediatizarea activităților proiectului, și a 

serviciilor oferite de către serviciul nou înființat prin 

prezentul proiect; 

Va organiza selectarea beneficiarilor din raza celor 4 UAT-

uri partenere: Petrești, Pișcolt, Tiream, Căuaș, conform Grilei 

Naționale de evaluare a vârstnicilor;  

Va angaja personal de specialitate al serviciului(15 îngrijitori 

persoane vârstnice); 

Va întocmi contracte de prestări servicii cu titlu gratuit cu 

cele 40 de beneficiari de servicii sociale (dosare complete); 

Va efectua achizițiile publice cu respectarea condiţiilor din 

contractul de finanţare și a legislației aplicabile în domeniul 

achizițiilor publice(achiziționarea dotărilor și materialelor 

igienico-sanitare); 

Va asigura acordarea serviciilor de către îngrijitori și 

distribuirea materialelor igienico-sanitare  

Va asigura coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor 

desfăşurate de personalul serviciului şi se preocupă 

permanent de îmbunătățirea serviciilor sociale acordate 

vârstnicilor cu respectarea prevederilor legale din domeniul 

furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; 

Va elabora rapoartele periodice/generale privind activitatea 

serviciului social, stadiul implementării obiectivelor şi 

întocmeşte informări pe care le prezintă autorității 

contractante/agenției teritoriale; 
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Va asigura îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă 

atât personalului, cât şi beneficiarilor a prevederilor din 

regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 

Va respecta standarde de cost aferent prestării serviciilor 

sociale conform HG Nr.426/2020 privind aprobarea 

standardelor de cost pentru serviciile sociale;  

Va asigura efectuarea tuturor plăților eligibile din cadrul 

proiectului; 

Va depune lunar solicitarea de plată aferent cheltuielilor 

efectuate la agenția teritorială. 

Va organiza ședințe lunare cu angajații serviciului. 

Va colabora pe toată perioada de implementare a proiectului 

cu partenerii în scopul realizării obiectivelor propuse prin 

proiect și va organiza întâlniri trimestriale cu acest scop. 

Va organiza întâlniri anuale cu angajații serviciului și a 

partenerilor. 

Va asigura menținerea obiectului de activitate al serviciului 

și asigurarea funcționării acestuia cel puțin 3 ani după 

încheierea perioadei de finanțare. 

 

Partener 2 

COMUNA PETREȘTI 

Va participa la organizarea și derularea următoarelor 

activităților propuse prin proiect: 

Va participa la selectarea beneficiarilor din raza UAT-ului 

conform Grilei Naționale de evaluare a vârstnicilor prin 

asistent social din cadrul Compartimentului de asistență 

socială); 

Va participa la mediatizarea activităților proiectului, și a 

serviciilor oferite de către serviciul nou înființat prin 

prezentul proiect (prin asistent social din cadrul 

Compartimentului de asistență socială); 

Va face propuneri și întocmește lista cu potențialii beneficiari 

ai serviciului de îngrijire la domiciliu a vârstnicilor 

dependenți de pe raza UAT-ului partener (prin asistent social 

din cadrul Compartimentului de asistență socială); 

mailto:primaria@tiream.ro


 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SATU MARE 

PRIMĂRIA COMUNEI TIREAM 

Loc. Tiream, str. Principală nr.25, tel./fax 0261.873.601, e-mail primaria@tiream.ro 
 

 

Va supraveghea/îndruma/verifica activitatea îngrijitorilor de 

persoane vârstnice (prin asistent social din cadrul 

Compartimentului de asistență socială); 

Va face propuneri în privința îmbunătățirii serviciilor sociale 

acordate vârstnicilor  în scopul implementării cu succes a 

prezentului proiect; 

Va colabora pe toată perioada de implementare a proiectului 

cu partenerii în scopul realizării obiectivelor propuse prin 

proiect. 

Va asigura menținerea obiectului de activitate al serviciului 

și asigurarea funcționării acestuia cel puțin 3 ani după 

încheierea perioadei de finanțare. 

Va colabora pe toată perioada de implementare a proiectului 

cu partenerii în scopul realizării obiectivelor propuse prin 

proiect și va participa la întâlnirile trimestriale cu acest scop. 

Va participa la întâlnirile anuale cu angajații serviciului și a 

partenerilor. 

Va acorda un sprijin financiar Solicitantului(Asociația Grup 

de Acțiune Locală Sud-Vest Satu Mare – asociație de utilitate 

publică conform HG 762/2022) pentru buna implementare a 

proiectului în valoare de 48.800 lei, reprezentând 25% din 

valoarea contribuției solicitantului în cadrul proiectului 

social. 

 

 

Partener  3 

COMUNA PIȘCOLT 

Va participa la organizarea și derularea următoarelor 

activităților propuse prin proiect: 

Va participa la selectarea beneficiarilor din raza UAT-ului 

conform Grilei Naționale de evaluare a vârstnicilor prin 

asistent social din cadrul Compartimentului de asistență 

socială); 

Va participa la mediatizarea activităților proiectului, și a 

serviciilor oferite de către serviciul nou înființat prin 

prezentul proiect (prin asistent social din cadrul 

Compartimentului de asistență socială); 
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Va face propuneri și întocmește lista cu potențialii beneficiari 

ai serviciului de îngrijire la domiciliu a vârstnicilor 

dependenți de pe raza UAT-ului partener (prin asistent social 

din cadrul Compartimentului de asistență socială); 

Va supraveghea/îndruma/verifica activitatea îngrijitorilor de 

persoane vârstnice (prin asistent social din cadrul 

Compartimentului de asistență socială); 

Va face propuneri în privința îmbunătățirii serviciilor sociale 

acordate vârstnicilor  în scopul implementării cu succes a 

prezentului proiect; 

Va colabora pe toată perioada de implementare a proiectului 

cu partenerii în scopul realizării obiectivelor propuse prin 

proiect. 

Va asigura menținerea obiectului de activitate al serviciului 

și asigurarea funcționării acestuia cel puțin 3 ani după 

încheierea perioadei de finanțare. 

Va colabora pe toată perioada de implementare a proiectului 

cu partenerii în scopul realizării obiectivelor propuse prin 

proiect și va participa la întâlnirile trimestriale cu acest scop. 

Va participa la întâlnirile anuale cu angajații serviciului și a 

partenerilor. 

Va acorda un sprijin financiar Solicitantului(Asociația Grup 

de Acțiune Locală Sud-Vest Satu Mare – asociație de utilitate 

publică conform HG 762/2022) pentru buna implementare a 

proiectului în valoare de 48.800 lei, reprezentând 25% din 

valoarea contribuției solicitantului în cadrul proiectului 

social. 

 

 

Partener  4 

COMUNA TIREAM 

Va participa la organizarea și derularea următoarelor 

activităților propuse prin proiect: 

Va participa la selectarea beneficiarilor din raza UAT-ului 

conform Grilei Naționale de evaluare a vârstnicilor prin 

asistent social din cadrul Compartimentului de asistență 

socială); 
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Va participa la mediatizarea activităților proiectului, și a 

serviciilor oferite de către serviciul nou înființat prin 

prezentul proiect (prin asistent social din cadrul 

Compartimentului de asistență socială); 

Va face propuneri și întocmește lista cu potențialii beneficiari 

ai serviciului de îngrijire la domiciliu a vârstnicilor 

dependenți de pe raza UAT-ului partener (prin asistent social 

din cadrul Compartimentului de asistență socială); 

Va supraveghea/îndruma/verifica activitatea îngrijitorilor de 

persoane vârstnice (prin asistent social din cadrul 

Compartimentului de asistență socială); 

Va face propuneri în privința îmbunătățirii serviciilor sociale 

acordate vârstnicilor  în scopul implementării cu succes a 

prezentului proiect; 

Va colabora pe toată perioada de implementare a proiectului 

cu partenerii în scopul realizării obiectivelor propuse prin 

proiect. 

Va asigura menținerea obiectului de activitate al serviciului 

și asigurarea funcționării acestuia cel puțin 3 ani după 

încheierea perioadei de finanțare. 

Va colabora pe toată perioada de implementare a proiectului 

cu partenerii în scopul realizării obiectivelor propuse prin 

proiect și va participa la întâlnirile trimestriale cu acest scop. 

Va participa la întâlnirile anuale cu angajații serviciului și a 

partenerilor. 

Va acorda un sprijin financiar Solicitantului(Asociația Grup 

de Acțiune Locală Sud-Vest Satu Mare – asociație de utilitate 

publică conform HG 762/2022) pentru buna implementare a 

proiectului în valoare de 48.800 lei, reprezentând 25% din 

valoarea contribuției solicitantului în cadrul proiectului 

social. 

 

 

Partener  5 

Va participa la organizarea și derularea următoarelor 

activităților propuse prin proiect: 
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COMUNA CĂUAȘ Va participa la selectarea beneficiarilor din raza UAT-ului 

conform Grilei Naționale de evaluare a vârstnicilor prin 

asistent social din cadrul Compartimentului de asistență 

socială); 

Va participa la mediatizarea activităților proiectului, și a 

serviciilor oferite de către serviciul nou înființat prin 

prezentul proiect (prin asistent social din cadrul 

Compartimentului de asistență socială); 

Va face propuneri și întocmește lista cu potențialii beneficiari 

ai serviciului de îngrijire la domiciliu a vârstnicilor 

dependenți de pe raza UAT-ului partener (prin asistent social 

din cadrul Compartimentului de asistență socială); 

Va supraveghea/îndruma/verifica activitatea îngrijitorilor de 

persoane vârstnice (prin asistent social din cadrul 

Compartimentului de asistență socială); 

Va face propuneri în privința îmbunătățirii serviciilor sociale 

acordate vârstnicilor  în scopul implementării cu succes a 

prezentului proiect; 

Va colabora pe toată perioada de implementare a proiectului 

cu partenerii în scopul realizării obiectivelor propuse prin 

proiect. 

Va asigura menținerea obiectului de activitate al serviciului 

și asigurarea funcționării acestuia cel puțin 3 ani după 

încheierea perioadei de finanțare. 

Va colabora pe toată perioada de implementare a proiectului 

cu partenerii în scopul realizării obiectivelor propuse prin 

proiect și va participa la întâlnirile trimestriale cu acest scop. 

Va participa la întâlnirile anuale cu angajații serviciului și a 

partenerilor. 

Va acorda un sprijin financiar Solicitantului(Asociația Grup 

de Acțiune Locală Sud-Vest Satu Mare – asociație de utilitate 

publică conform HG 762/2022) pentru buna implementare a 

proiectului în valoare de 48.800 lei, reprezentând 25% din 

valoarea contribuției solicitantului în cadrul proiectului 

social. 
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(2) Valoarea totală a proiectului este de 1.930.000 lei din care 1.734.800 lei finanțat de 

la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale și 

195.200 lei contribuția solicitantului 
 

 (3) Informații despre contul bancar  

  

 IBAN Banca Sucursala Adresa sucursala 

Solicitant 

(Partener 1) 

Asociația 

GRUP DE 

ACȚIUNE 

LOCALĂ SUD 

– VEST SATU 

MARE 

RO49RNCB0222123487670001 

Banca 

Comercială 

Română 

Carei 
Carei, str. Stefan Vonhaz 

nr.2 

 

Sprijinul financiar acordat de către cei 4 parteneri, COMUNA PETREȘTI în calitate de 

Partener 2, COMUNA PIȘCOLT în calitate de Partener 3, COMUNA TIREAM  în calitate de 

Partener 4, COMUNA CĂUAȘ  în calitate de Partener 5, se va vira în contul Asociației GRUP 

DE ACȚIUNE LOCALĂ SUD – VEST SATU MARE în calitate de Solicitant/Partener 1, din 

tabelul de mai sus, în 2 tranșe, astfel: 

- Prima tranșă  cu o valoare de 24.400 lei se va vira  în termen de 10 zile lucrătoare după 

semnarea contractului de finanțare cu autoritatea contractantă. 

-A doua tranșă în valoare de 24.400 lei se va vira după 12 luni de la semnarea contractului 

de finanțare cu autoritatea contractantă. 

  

Art. 5. Perioada de valabilitate a acordului 

Perioada de valabilitate a Acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează 

la 3 ani după încheierea perioadei de finanțare.  
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Art. 6. Drepturile şi obligaţiile solicitantului (Partenerului 1) 

A.Drepturile solicitantului 

Solicitantul (Partener 1) are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea oricăror 

informaţii şi documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor 

periodice/generale privind activitatea serviciului social, și altor documente necesare 

implementării proiectului și executării contractului de finanțare. 

 

B.Obligaţiile liderului de parteneriat 

(1) Solicitantul (Partener 1) acţionează în scopul executării Contractului de finanțare si va 

avea autoritatea necesară pentru a angaja legal toţi partenerii, în scopul îndeplinirii 

rolurilor şi responsabilităţilor, derulării activităţilor şi asigurarea resurselor umane, 

materiale şi financiare, aşa cum sunt acestea asumate de fiecare partener, în 

conformitate cu prevederile Acordului de parteneriat. 

(2) Solicitantul (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre 

progresul în implementarea proiectului.  

(3) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri 

etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către 

autoritatea contractantă/agenția teritorială. 

(4) Înlocuirea unuia dintre parteneri fără consimţământul scris al acestuia, este posibilă 

doar în cazul nerealizării culpabile a activităților asumate și/sau ca urmare a 

nerespectării procedurilor stabilite pentru buna implementare a proiectului de către 

partenerul în cauză, dovedite de ceilalți membrii ai parteneriatului către autoritatea 

contractantă/agenția teritorială. 

(5) Solicitantul este responsabil cu transmiterea lunară a solicitărilor de plată împreună 

cu documentele justificative către autoritatea contractantă/agenția teritorială 

conform prevederilor contractului de finanţare și a legislației aplicabile. 

 

Art. 7 Drepturile şi obligaţiile Partenerilor 

A.Drepturile Partenerilor  

Partenerii au dreptul să fie consultaţi cu regularitate de către solicitant, să fie informaţi 

despre progresul în implementarea proiectului. 

 

B.Obligaţiile Partenerilor  

(1) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze solicitantului orice informaţii sau 

documente privind implementarea proiectului, în scopul implementării 

proiectului. 

 

(2) Partenerii sunt obligaţi să respecte rolurile și responsabilitățile asimate prin 

prezentul Acord de parteneriat, în scopul implementării cu succes a proiectului. 
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Art. 8 Achiziții publice  

Achiziţiile în cadrul proiectului vor fi efectuate de către Solicitant (Partener 1) 

Asociația GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ SUD – VEST SATU MARE, cu 

respectarea condiţiilor din contractul de finanţare, a legislației aplicabile în domeniul 

achizițiilor publice pentru proiectele cu finanțare nerambursabilă. 

 

Art. 9 Proprietatea 

(1) Solicitantul are obligaţia să menţină proprietatea proiectului şi natura activităţii 

pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 3 ani după finalizare. 

(2) Solicitantul are obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor dotărilor achiziţionate din 

finanţarea nerambursabilă, la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul 

pentru care au fost achiziţionate, pe perioada de minim 3 ani de la finalizarea 

implementarii proiectului. 
 

Art.10 Confidențialitate  

Părţile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze confidenţialitatea asupra 

informaţiilor primite în cadrul şi pe parcursul implementării proiectului, cu respectarea 

obligațiilor prevăzute de contractul de finanțare cu privire la transparență, şi sunt de 

acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informaţii. 

Părțile înțeleg să utilizeze informaţiile confidenţiale doar în scopul de a-şi îndeplini 

obligaţiile din prezentul Acord de Parteneriat. 

 

Art. 11 Legea aplicabilă 

Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română. 

 

Art. 12 Dispoziţii finale 

Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care 

părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente. 

 

Întocmit în număr de 6 (șase) exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un 

original pentru cererea de finanţare. 

 

Semnături 

 

 

 

 

Asociația GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ SUD – 

 

 

Semnătura 
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Loc. Tiream, str. Principală nr.25, tel./fax 0261.873.601, e-mail primaria@tiream.ro 
 

 

Solicitant 

(Partener 1) 

VEST SATU MARE 

 

TOGA Gergö - Manager GAL 

și 

ștampila 

 

 

Petrești, ....07.2022 

 

 

Partener 2 

 

 

COMUNA PETREȘTI 

 

MARCHIȘ Gheorghe Otto - Primar 

 

 

Semnătura 

și 

ștampila 

 

 

 

 

Petrești, ....07.2022 

 

 

Partener 3 

 

 

COMUNA PIȘCOLT 

 

VARGA Cosmin Vasile - Primar 

 

 

Semnătura 

și 

ștampila 

 

 

 

 

Petrești, ....07.2022  

 

 

Partener 4  

 

 

COMUNA TIREAM 

 

TAR Nicolae - Primar 

 

 

Semnătura 

și 

ștampila 

 

 

 

 

Petrești, ....07.2022  

 

 

Partener 5  

 

 

COMUNA CĂUAȘ 

 

ROKA Marius Andrei - Primar 

 

 

Semnătura 

și 

ștampila 

 

 

 

 

Petrești, ....07.2022  

 

        INIŢIATOR                                                Avizat pentru legalitate: 

                      PRIMAR,                                             Secretar generat UAT Tiream                                                      

                  dl. Tar Nicolae                                                 cj. Candid Humă 

 

 

mailto:primaria@tiream.ro

