PARTENERIATE ÎNCHEIATE DE DGASPC ALBA CU ONG
Nr.

1

2

Denumire
Organizaţie

Asociaţia
Filantropia
Ortodoxă
Alba Iulia

Asociaţia
Filantropia
Ortodoxă
Alba Iulia

Parteneri

Arhiepiscopia
Ortodoxă
Română
Alba Iulia

Serviciu

Casa de tip
familial
"IZVORUL
TĂMĂDUIRII"
Oarda

Casa de tip
familial
“ADOLESCENŢA”
Oarda

Modul

CTF

CTF

Beneficiari

13 copii

12 copii

Descriere
Convenţia de parteneriat
Nr.520/153/05/19.01.2010 a
fost aprobată prin HCJ
Nr.30/28.01.2010.
Obiectul parteneriatului îl
constituie organizarea şi
funcţionarea serviciului de tip
rezidenţial pentru copilul aflat în
dificultate din CTF “ Izvorul
tămăduirii“ Oarda de Jos.
Convenţia de parteneriat
Nr.3403/58/14.05.2012 a fost
aprobată prin HCJ
Nr.8/24.05.2012.
Prin contractul de comodat
nr.3851/30.05.2012.Casa oferă
servicii de îngrijire, educare şi
socializare copiilor aflaţi în
dificultate cu scopul de a
asigura un mediu familial,
favorabil dezvoltării normale a
personalităţii pentru copiii
ocrotiţi.

Obligatii
DGASPC Alba

Durata
Parteneriatului

1050
lei/beneficiar
3 ani
31.12.2012

1050
lei/beneficiar

1 an
31.05.2013

3

4

Asociaţia
Filantropia
Ortodoxă
Alba Iulia

Asociaţia
Filantropia
Ortodoxă
Alba Iulia

Casa de tip
familial
"SF. NICOLAE"
Târsa

Aşezământul
social
"SF. VASILE CEL
MARE"
Alba Iulia

CTF

CTF

8 copii

Prin HCJ Nr.28 / 28.01.2010 a
fost aprobată Convenţia de
parteneriat Nr. 13528/152/04/
21.01.2010.
În cadrul Casei se desfăşoară
activităţi de asistenţă socială,
asigurându-se copiilor ocrotiţi
condiţii de creştere şi educare
într-un mediu apropiat de cel
familial.

1050
lei/beneficiar

14 copii

Prin HCJ Nr.51 /24.02.2005 a
fost aprobată Convenţia de
parteneriat
Nr.681/23/03.02.2005.
Aşezământul, asigură servicii
specializate în protecţia
copilului pentru: copilul
abuzat;copilul neglijat;copilul
exploatat.

1050
lei/beneficiar

5

Asociaţia
Filantropia
Ortodoxă
Alba Iulia

Casa de tip
familial
Nr.7
„ SF VARVARA”
Baia de Arieş

CTF

8 copii

Prin HCJ Nr.192 /29.09.2011 a
fost aprobată Convenţia de
parteneriat
Nr.7310/170/21.09.2011.
Scopul convenţiei îl constituie
organizarea şi funcţionarea
Casei de tip familial nr. 7 Baia
de Arieş cu o capacitate de 8
locuri pentru protecţia copilului
aflat în dificultate

6

Asociaţia
Filantropia

Centrul de zi
„SF IRINA”

C ZI

25 copii

Prin HCJ Nr.83/24.05.2012 a
fost aprobată Convenţia de

4 ani
31.12.2013

3 ani
30.09.2013

1050
lei/beneficiar
1 an
30.09. 2013

1 an
31.08.2013

Ortodoxă
Alba Iulia

7

Asociaţia
Filantropia
Ortodoxă
Alba Iulia

Blaj

Aşezământul
social
„SF. SERAFIM DE
SAROV”
Războieni
Sancrai

parteneriat
Nr.3404/57/14.05.2012.
Scopul convenţiei îl constituie
funcţionarea Centrului de zi
pentru copii antepreşcolari
„Sfânta Irina” Blaj cu o
capacitate de 25 locuri pentru
reducerea riscului de abandon
familial

ID

25 vârstnici

CZI

25 copii

CZI
Sancr
ai

25 copii

Prin HCJ Nr.214/17.11.2011 a
fost aprobată Convenţia de
parteneriat
Nr.8634/191/01.11.2011.
Scopul convenţiei îl constituie
funcţionarea Complexului
comunitar de Servicii Sociale –
Războieni, cu două module : 1.
Serviciul Socio - medical de
îngrijire la domiciliu a
persoanelor vârstnice
Războieni care urmăreşte
satisfacerea nevoilor personale,
inclusiv o masa calda la pranz,
a 25 de persoane vârstnice,
sărace, bolnave şi dependente
fizic din localitatea Războieni;2.
Centrul de Zi pentru copii, care
are ca scop prevenirea
abandonului familial şi eşecului
şcolar în rândul a 25 de copii
care provin din familii cu situaţie
socio - economică precară din

300
lei/beneficiar

110 lei/
beneficiar

420 lei/benef.

420 lei/benef.

1an
30.11.2013

Războieni.

8

9

Asociaţia
Filantropia
Ortodoxă
Alba Iulia

Asociaţia
Filantropia
Ortodoxă
Alba Iulia

Serviciul
Public de
Asistentă
Socială
Alba Iulia

Centrul Social de
Urgenţă
Alba

Centrul
multifuncţional
pentru persoane
cu dizabilităţi
“SF MELETIE”
Alba Iulia

42 persoane
fără adăpost

30 adulţi cu
dizabilităţi

In 2006 a fost aprobată
Convenţia de parteneriat
Nr.14307/5104/06.07.2006.
privind asigurarea
sustenabilităţii proiectului
Centrul Social de Urgenţă Alba,
finanţat în cadrul Programului
de Interes Naţional
„Combaterea excluziunii sociale
a persoanelor fără adăpost, prin
crearea de centre sociale de
urgenţă, program administrat şi
finanţat de Guvernul României
prin Ministerul Muncii,
Solidarităţii şi Familiei”.
Prin HCJ Nr.83/27.03.2008 a
fost aprobată Convenţia de
parteneriat din 07.03.2008
privind organizarea activităţii
Centrului Pilot pentru persoane
cu dizabilităţi Alba pentru
perioada post-implementare;
proiect finanţat în cadrul
Programului PHARE 2006
Coeziune Economică şi Socială
– Schema de finanţare
nerambursabilă pentru
dezvoltarea serviciilor sociale,
program administrat şi finanţat
de Guvernul României prin
Ministerul Muncii, Solidarităţii

258 lei/benef.

Cheltueli de
personal 5:
psiholog – 3H,
asist. Social –
8H, femeie de
servicu – 8H,
kineto-terapeut3h, lucrator
social – 4 h
30% din
valoarea
costurilor
operationale de
functionare a
centrului

4 ani
31.12.2014

3 ani
30.11.2015

Sociale şi Familiei.

10

Asociaţia
Filantropia
Ortodoxă
Alba Iulia

11

Asociaţia
Filantropia
Ortodoxă
Alba Iulia

12

Asociaţia
Naţională a
Surzilor din

Reţea sociomedicală de
Îngrijire la
Domiciliu a
Persoanelor
Vârstnice
Jud. Alba

Locuinţa protejată
nr.1 şi 2 Tiur
Blaj

ID

LP

280
persoane
vârstnice

Prin HCJ Nr.83/24.03.2011 a
fost aprobată Convenţia de
parteneriat
Nr.2093/60/16.03.2011.
Parteneriatul are ca scop
finanţarea Reţelei sociomedicale de Îngrijire la
Domiciliu a Persoanelor
Vârstnice Jud. Alba pentru
satisfacerea nevoilor personale
a unui număr de maxim 280
persoane vârstnice, sărace,
bolnave şi dependente fizic din
judeţul Alba, inclusiv o masa
calda la pranz.

20 adulţi cu
handicap

Prin HCJ Nr.191/29.09.2011 a
fost aprobată Convenţia de
parteneriat
Nr.7311/171/21.09.2011.
Scopul convenţiei îl constituie
organizarea şi funcţionarea
Locuinţelor protejate 1 şi 2 Tiur
- Blaj cu o capacitate de 10
locuri fiecare pentru protecţia şi
promovarea drepturilor
persoanelor adulte, vârstnice şi
cu handicap

Persoanele
cu deficienţe
de auz

Protocol de colaborare
Nr.1466/31/22.02.2011.Obiectul
protocolului îl reprezintă

110 lei/benef.
1 an
31.08.2013

1200
lei/beneficiar

1 an
30.09.2013

Nedeterminata

România

13

14

Asociaţia
Filantropia
Ortodoxă
Filiala Sebeş

Asociaţia
Filantropia
Ortodoxa
Filiala Aiud

înscrise în
Asociaţie

Casa de tip
Familial
„SF. GHEORGHE”
Sebeş

Casa de tip
Familial
„SF. IOAN
BOTEZATORUL”
Aiud

CTF

CTF

15 copii

16 copii

derularea acţiunilor de
distribuire a biletelor de
călătorie pentru transportul
interurban cu trenul şi cu
autobuzele.
Prin HCJ Nr.17/27.01.2011 a
fost aprobată Convenţia de
parteneriat
Nr.384/07/13.01.2011.Obiectul
parteneriatului îl constituie
organizarea şi funcţionarea
serviciului de tip rezidenţial
pentru copilul aflat în dificultate
din Casa de tip Familial Sf.
Gheorghe Sebeş.
Asigurarea serviciilor de
specialitate pentru un număr
de 15 copii care să rezolve
cerinţele impuse de standardele
minime obligatorii pentru copilul
aflat în dificultate care este lipsit
temporar sau definitiv de
îngrijirea părinţilor.

1050
lei/beneficiar

Prin HCJ Nr.130/23.06.2011 a
fost aprobată Convenţia de
parteneriat
Nr.4322/01/10.06.2011.

1050
lei/beneficiar

Obiectul parteneriatului îl
constituie organizarea şi
funcţionarea Casei de tip
familial “Sf. Ioan Botezătorul”

3 ani
31.12.2013

1 an
31.05.2013

Aiud.
Obiectivul parteneriatului este
asigurarea serviciilor de
specialitate care să rezolve
cerinţele impuse de standardele
minime obligatorii pentru copilul
aflat în dificultate care este lipsit
temporar sau definitiv de
îngrijirea părinţilor.

15

Asociaţia
Filantropia
Ortodoxa
Filiala Totoi

16

Asociaţia
Filantropia
Ortodoxă
Filiala Ocna

Casa de tip
familial
“SF MARIA” si
„SF ANA”
Alba Iulia

CTF

CTF
Casa de tip

30 copii cu
dizabilităţi

Prin HCJ Nr.79/24.05.2012 a
fost aprobată Convenţia de
parteneriat
Nr.3258/01/09.05.2012.
Scopul convenţiei îl constituie
organizarea şi funcţionarea
Casei de tip familial Sf. Ana din
Alba Iulia, str. Arieşului, FN,
jud. Alba cu o capacitate de 15
locuri şi a Casei de tip familial
Sf. Maria din Alba Iulia, str.
Ampoiului, FN, jud. Alba cu o
capacitate de 15 locuri pentru
protecţia copilului aflat în
dificultate

14 copii

Prin HCJ Nr.80/24.05.2012 a
fost aprobată Convenţia de
parteneriat
Nr.3227/02/10.05.2012.Obiectul
parteneriatului îl constituie

1400 lei/benef.

1 an
31.05.2013

1 an
30.06.2013

Mureş

17

Asociaţia
Filantropia
Ortodoxă
Filiala
Cîmpeni

18

Asociaţia
„ Sf.Prooroc
Ilie
Tesviteanul”

organizarea şi funcţionarea
Casei de tip familial “Sf.
Mucenic Ciprian” Ocna Mureş.
Obiectivul parteneriatului este
asigurarea serviciilor de
specialitate care să rezolve
cerinţele impuse de standardele
minime obligatorii pentru copilul
aflat în dificultate care este lipsit
temporar sau definitiv de
îngrijirea părinţilor.

familial
“SF MUCENIC
CIPRIAN”
Ocna Mureş

Îngrijire la
domiciliu
Cîmpeni

ID

CTF
Casa de tip
familial

50 vârstnici

Prin HCJ Nr.85/24.03.2011 a
fost aprobată Convenţia de
parteneriat
Nr.2104/17.03.2011.Scopul
parteneriatului îl constituie
funcţionarea Serviciului social
de îngrijire a persoanelor
vârstnice la domiciliu - Cîmpeni
pentru satisfacerea nevoilor
personale identificate a 50 de
persoane vârstnice, sărace,
bolnave şi dependente fizic din
localitatea Cîmpeni, inclusiv o
masa calda la pranz.

20 copii

Prin HCJ Nr.192/28.10.2010 a
fost aprobată Convenţia de
parteneriat
Nr.9510/139/39/12.10.210.
Obiectul parteneriatului îl

1050
lei/beneficiar

110
lei/beneficiar

1 an
31.08.2013

1 an
31.10.2013
1050
lei/beneficiar

“SF. ILIE
TESVITEANUL”
Aiud

Aiud

19

20

Parohia
Ortodoxă
Română
Vingard

Asociaţia
„Riţa Tiţa”
Alba Iulia

Arhiepiscopia
Ortodoxă
Română
Alba Iulia

Casa de tip
familial
"SF. ANDREI"
Vingard

Casa de tip
familial
"RIŢA GĂRGĂRIŢA"
Bărăbanţ

constituie organizarea şi
funcţionarea Casei de tip
familial “Sf. Ilie Tesviteanul”
Aiud.

CTF

CTF

11 copii

Prin HCJ Nr.27/28.01.2010 a
fost aprobată Convenţia de
parteneriat
Nr.542/154/05/21.01.2010.
Obiectul parteneriatului îl
constituie organizarea şi
funcţionarea Casei de tip
familial “Sf. Andrei” Vingard.
Asigurarea serviciilor de
specialitate care să rezolve
cerinţele impuse de standardele
minime obligatorii pentru copilul
aflat în dificultate care este lipsit
temporar sau definitiv de
îngrijirea părinţilor.

21 copii

Prin HCJ Nr.88/27.05.2010 a
fost aprobată Convenţia de
parteneriat
Nr.4234/01/11.05.2010.
Obiectul parteneriatului îl
constituie organizarea şi
funcţionarea serviciului de tip
rezidenţial pentru copilul aflat în
dificultate din Casa de tip
Familial Riţa Gărgăriţa

1050
lei/beneficiar

4 ani
31.12.2013

1050
lei/beneficiar
nedeterminată

Bărăbanţ.

21

Asociaţia
"Maria
Mirabela"
Draşov

22

Asociaţia
pentru
Consiliere şi
Asistenţă
Specializată
A.C.A.S.

Casa de tip
Familial
„MARIA
MIRABELA”
Draşov

Serviciul
Public de
Asistenţă
Socială
Alba Iulia

Centrul
Rezidenţial pentru
copii cu
dizabilităţi

CTF

16 copii

Prin HCJ Nr.258/09.12.2005 a
fost aprobată Convenţia de
parteneriat
Nr.9193/01/28.11.2005.
Asigurare protecţiei unui număr
de 12 copii aflaţi în dificultate în
Casa de Tip Familial , cu sediul
în comuna Şpring, sat Draşov.
Asigurarea unei asistenţe
individualizate şi a unor condiţii
optime pentru dezvoltarea
fizică, intelectuală, morală şi
spirituală pentru copii ocrotiţi în
casa de tip familial care sunt
lipsiţi temporar de îngrijirea
părinţilor.
Evitarea unor efecte negative
specifice instituţionalizării în
centrele de tip rezidenţial.
Integrarea copilului în
comunitate şi preîntâmpinarea
în aceste condiţii a dificultăţilor
care apar în procesul de reinserţie socială.

15 copii

In data de 23.11.2006 a fost
aprobată Convenţia de
parteneriat privind „Centrul
rezidenţial pentru copiii cu
dizabilităţi multiple” Alba.
Obiectul acestui parteneriat
este de a implementa împreună

1050
lei/beneficiar

3 ani
31.12.2013

3 ani
31.12.2013

Alba Iulia

23

Asociaţia
pentru
persoane
vârstnice şi
copii în
dificultate
APVCD
„Familia 2004”
Blaj

proiectul : Centrul rezidenţial
pentru copiii cu dizabilităţi
multiple Alba, care este depus
în cadrul licitaţiei de proiecte:
Programul Phare 2004-2006
COEZIUNE ECONOMICĂ ŞI
SOCIALĂ. DGASPC identifică,
evaluează situaţia socială a
copiilor cu dizabilităţi, tulburări
din spectrul autist din Jud. Alba
şi dispune oferirea de servicii
specializate în cadrul proiectului
Centrul rezidenţial pentru copiii
cu dizabilităţi multiple Alba.

multiple
Alba

Centrul de zi
Blaj

CZI

25 copii

Prin HCJ Nr.200/28.10.2010 a
fost aprobată Convenţia de
parteneriat
Nr.9506/32/12.10.2010 .
Obiectul convenţiei îl constituie
includerea a 15 de copii
proveniţi din familii cu situaţie
socio-economico precară din
municipiul Blaj în Centrul de Zi
Blaj cu scopul reducerii
abandonului şcolar şi familial în
rândul acestor copii.

680
lei/beneficiar

420
lei/beneficiar

5 ani
31.10.2015

24

Organizatia
Caritas
Alba Iulia

25

Organizaţia
Caritas
Alba Iulia

26

Organizaţia
Caritas
Alba Iulia

Centrul de
Plasament de tip
familial
„PRO FAMILIA”
Teiuş

Casa de tip
familial
„SF. GHELASIE”
Stremţ

Programul

CTP

CTF

9 copii

Prin HCJ Nr.193/28.10.2010 a
fost aprobată Convenţia de
parteneriat
Nr.9491/186/07.10.2010.
Scopul convenţiei îl constituie
organizarea şi funcţionarea
Centrului de Plasament de tip
familial „Pro Familia” Teiuş cu
o capacitate de 9 locuri pentru
protecţia copilului aflat în
dificultate.

17 copii

Prin HCJ Nr.138/28.07.211 a
fost aprobată Convenţia de
parteneriat
Nr.5232/179/11.07.2011.
Scopul convenţiei îl constituie
organizarea şi funcţionarea
Casei de tip familial „Sfântul
Ghelasie” Stremţ cu o
capacitate de 15 locuri pentru
protecţia copilului aflat în
dificultate prin asigurarea
serviciilor de specialitate care
să rezolve cerinţele impuse de
standardele minime obligatorii
pentru copilul aflat în dificultate
care este lipsit temporar sau
definitiv de îngrijirea părinţilor.

13 tineri

Prin HCJ Nr.62/30.03.2006 a
fost aprobată Convenţia de
parteneriat
Nr.1859/152/14.03.2006.

1050
lei/beneficiar

1050
lei/beneficiar

4 ani
30.11.2014

1 an
31.08. 2013

nedeterminată.

" CASA
SPERANŢEI"

Obiectul parteneriatului îl
constituie finanţarea
Programului „Casa Speranţei” –
locuinţe de tranzit pentru tineri
postinstituţionalizaţi, din
localităţile Ciumbrud, Sâncrai,
Galda de Jos şi Alba Iulia.
Asigurarea unui serviciu de
specialitate de interes judeţean
pentru tinerii care părăsesc
instituţiile de ocrotire şi care
întâmpină greutăţi în procesul
de integrare socio-profesională

Locuinţe de
tranzit pentru
tinerii
postinstituţionalizaţi
Ciumbrud,
Sâncrai, Galda de
Jos,
Alba Iulia

27

28

Parohia
Ortodoxă
Română
Dumbrava

Parohia
Ortodoxă
Română
Dumbrava

Arhiepiscopia
Ortodoxă
Română
Alba Iulia

Complex de
Servicii Sociale
„SF. VERONICA”
Dumbrava

CTF

C.Maternal

CPV

60 copii

8 beneficiari

Prin HCJ Nr.26/28.01.2010 a
fost aprobată Convenţia de
parteneriat
Nr.543/150/3/21.01.20110.
Obiectul parteneriatului îl
constituie organizarea şi
funcţionarea Complexului de
servicii sociale “Sf. Veronica”
Dumbrava care cuprinde :
Casa de tip familial, Centrul
maternal, Centrul pentru
dezvoltarea deprinderilor de
viaţă independenta.
Prin HCJ Nr.191/28.09.2006 a
fost aprobată Convenţia de
parteneriat
Nr.7393/320/21.09.2006 .
Asigurarea funcţionării

2000
lei/beneficiar

1050
lei/beneficiar

1 an
31.12.2012

3 ani
31.12.2013

Cămin pentru
persoane
vârstnice în
localităţile:

30 vârstnici

15 vârstnici

*DUMBRAVA

*TEIUS

29

Asociatia
Caritas
Mitropolitan
Greco-Catolic
Blaj

Programul de
sprijin pentru
persoane si
familii aflate in
dificultate
"BUNUL
SAMARITEAN"
Jud. Alba, Mureş,
Sibiu

80 copii şi
părinţi

Căminului Pentru Persoane
Vârstnice Dumbrava unde sunt
ocrotite un număr de 30
persoane vârstnice, fără
întreţinători legali şi care nu
beneficiază de venituri, aflate în
imposibilitatea temporară de aşi satisface nevoile de hrană,
îmbrăcăminte, igienă,
medicamente şi adăpost. In
2011 Parohia Ortodoxă
Română Dumbrava îşi extinde
activitatea preluând Căminul
pentru persoane vârstnice
Teiuş unde sunt ocrotite un
număr de 15 persoane
vârstnice.
In 2008 a fost aprobată
Convenţia de parteneriat
Nr.4026/153/22.04.2008.
Obiectul parteneriatului îl
constituie finanţarea proiectului
„BUNUL SAMARITEAN”
program destinat ajutorării
copiilor/tinerilor şi familiilor
acestora aflate temporar în
dificultate.Acordarea de servicii
sociale specializate, în funcţie
de nevoile identificate, prin
sprijin financiar pentru un
număr de 30 de copii şi tineri şi
ajutor material pentru 20 de

430
lei/beneficiar

18 lei/beneficiar

3 ani
31.12.2013

30

Asociatia
Caritas
Mitropolitan
Greco-Catolic
Blaj

Îngrijire la
domiciliu
Blaj şi Teiuş

ID

160
vârstnici

31

Asociaţia
„PRO
TINEREŢE”
Alba Iulia

Grupuri
vulnerabile
care nu îşi
găsesc un
loc de
muncă.

32

• Cabinet
medic de
familie
Căliman Ioan
• Cabinet
medic de
familie Suciu

Copii
abandonaţi,
copii aflaţi în
pericol de
abandon
şcolar

familii din judeţul Alba.
Prin HCJ Nr.126/08.05.2008 a
fost aprobată Convenţia de
parteneriat
Nr.4025/152/22.04.2008.
Obiectul parteneriatului îl
constituie finanţarea proiectului
„Centrul de Îngrijire la Domiciliu
a Persoanelor Vârstnice – Jud.
Alba” care are ca scop
satisfacerea nevoilor personale
identificate în rândul
persoanelor vârstnice, sărace,
bolnave şi dependente fizic din
localităţile Blaj şi Teiuş, inclusiv
o masa calda la pranz.
Acord de parteneriat Nr.
73/2635/ 04.04.2011.
Parteneriatul vizează crearea
unui mediu optim de colaborare
în vederea desfăşurării
proiectului “Centrele de
Incluziune Socială –
Oportunitate pentru facilitarea
participării pe piaţa muncii a
grupurilor vulnerabile”.
Conventiile de parteneriat au
valabilitate de 1 an, se încheie
cu fiecare cabinet medical
individual şi urmăresc derularea
unor acţiuni comune în vederea
prevenirii separării copilului de
familia sa, reintegrarea sau

34 lei/beneficiar

3 ani
31.12.2013

Nedeterminată

Daniela Otilia
• Cabinet
medic de
familie Oprean
Georgeta
Maria
• Cabinet
medic de
familie Duţă
Simona
Mioara
• Cabinet
medic de
familie Tamaş
Iosif
• Cabinet
medic de
familie Petruţa
Livia, Vinţu de
Jos
• Cabinet
medic de
familie Chicea
Lucian,
Săliştea
• Centrul de
Sănătate Baia
de Arieş
• Cabinet
medic de
familie
Butnaru
Anton, Cugir

integrarea copilului în familie,
prevenirea abandonului
copilului în
maternitate/pediatrie,
monitorizarea evoluţiei
medicale a copiilor care
beneficiază de o măsură de
protecţie specială sau servicii
oferite de DGASPC Alba.

• Cabinet
medic de
familie Florea
Maria, Vidra
• Cabinet
medic de
familie Duţă
Marian Liviu,
Baia de Arieş
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34

Universitatea
„1 Decembrie
1918”
Alba Iulia

Studenţi din
cadrul
universităţii

Club Rotaract
Alba

Rezidenţii
din: CTF Nr
2, 3, 15
Abrud,
Centrul de
Primire in
Regim de
Urgenta
Pinochio
Alba Iulia,

Acord de parteneriat nr.
18727/02.12.2011.Realizarea
în parteneriat de programe,
proiecte si actiuni comunitare,
furnizare de programe de
informare si formare, sprijin
reciproc prin consultanta de
specialitate si acordare de
asistenta pentru insertia
profesionala a absolventilor
universitatii.

Convenţie de colaborare
Nr.2204/01/28.03.2012.
Derularea proiectului "Să ne
pregătim pentru viaţă"

2 ani
31.11.2013

1 an
28.02.2013

Centrul de
Plasament
Blaj'
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Comunitatea
de Tineri a
Ordinului de
Malta
(Gemeinschaft
junger
Malteser)
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• Grădiniţa cu
program
prelungit Nr.1
Abrud
• Şcoala
Generală
„Avram
Iancu” Abrud
• Grupul
Şcolar HCC
Abrud
• Grădiniţa cu
program
normal
„Dumbrava
Minunată”
Alba Iulia
• Şcoala
Generală „Dr.
Petru Span”
Lupşa
• Colegiul

Persoane cu
handicap
neuropsihic
din cadrul
CRRN Galda
Colegiul
tehnic „I.D.
Lăzărescu”
Cugir
• Şcoala
Generală
Scărişoara
• Grădiniţa
cu program
normal Nr.1
Cugir
• Grădiniţa
cu program
normal Nr.5
Cugir
• Şcoala
Generală
Vinţu de Jos
• Şcoala
Generală

Copiii care
beneficiază
de o măsură
de protecţie
specială sau
servicii
oferite de
DGASPC
Alba

Acordul de parteneriat
Nr.6240/01/13.08.2012.
Derularea proiectului privind
organizarea de tabere de vară
anuale, pentru persoane cu
dizabilităţi fizice şi neuropsihice.

Convenţiile de parteneriat au
valabilitate de 1 an, se încheie
cu fiecare instituţie de
învăţământ în parte şi au ca
obiect derularea unor acţiuni
comune în vederea integrării
şcolare a copiilor care
beneficiază de o măsură de
protecţie specială sau servicii
oferite de DGASPC Alba

1 an
31.07.2013

Naţional
„Avram
Iancu”
Cîmpeni
• Şcoala
Generală Nr. 2
Cugir
• Şcoala
Generală Nr. 3
Cugir
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Societatea de
Ajutorare
DIAKONIA
Alba Iulia

„David
Prodan”,
Săliştea

Căminul
" BETESDA" cu 5
Locuinţe protejate
pentru persoane
cu handicap

47 vârstnici
LP

şi
Centrul de zi
pentru copii şi
tineri cu handicap
„ Sf. Iosif” Alba
Iulia

C Zi

25
copii şi tineri
cu handicap

Prin HCJ Nr.38/26.01.2005 a
fost aprobată Convenţia de
parteneriat
Nr.148/10/12.01.2005.
Scopul parteneriatului
Sprijinirea copiilor şi adulţilor cu
handicap neuropsihic sau / şi
locomotor şi aparţinătorilor
acestora, ocrotiţi prin hotărâri
ale comisiilor competente din
jud. Alba, oferindu-le
participarea zilnică la diferitele
programe şi măsuri de
recuperare şi socializare în
Centrul de integrare şi terapie
ocupaţională din cadrul
Căminului „BETESDA” şi
preluarea rezidenţială a
cazurilor care nu îşi găsesc
rezolvarea în familie prin sprijin
în regim de Centru de Zi.
Asigurarea desfăşurării în
condiţii optime a tuturor

1200 lei/benef.

300 lei/benef.

1 an
31.08.2013

LP
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Mănăstirea
Rîmeţ

Complexul de
Servicii Sociale
Rîmeţ

CPV

10 vârstnici

15vârstnici

activităţilor din cadrul Căminului
„BETESDA”, având ca obiect
recuperarea şi reabilitarea
copiilor şi adulţilor
instituţionalizaţi cu handicap
neuropsihic mediu, accentuat şi
grav.
Prin HCJ Nr.298/29.12.2008 a
fost aprobată Convenţia de
parteneriat
Nr.1276/467/08.12.2008 .
Complexului de servicii Sociale
Râmeţ, are în structură
Locuinţa Protejată pentru
Persoane cu Handicap,
Căminul pentru Persoane
vârstnice.

940 lei/benef.

430 lei/benef.

2 ani
01.12.2012

