Anexa nr.2 la HCJ Mureş nr. 44/31 martie 2020

Nr._________/___.____.2020

Nr._________/___.____.2020

Societatea Naţională de Crucea Roşie
din România – Filiala Mure
Nr. _________/____._____.2020

Asociaţia SOLIDARIS
Nr. _________/____._____.2020

CONVENŢIE DE COOPERARE
Având în vedere prevederile art.173 alin.(1) lit. „e” precum şi alin.(7) lit. „a” din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare,
În temeiul Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr. 44/31.03.2020;
1. PĂRŢILE:
1.1.CONSILIULJUDEŢEAN MUREŞ cu sediul în Târgu Mureş, Piaţa Victoriei, nr.1, având
cod
fiscal
4322980,
telefon
0265–263.211,
fax:
0265–268.718,
email:cjmures@cjmures.ro,având cod IBAN RO06 TREZ 4762 4670 259X XXXX,deschis la
Trezoreria Municipiului Târgu-Mureş, reprezentat prin Preşedinte –PéterFerenc,
1.2. BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ MUREŞ, cu sediul în Târgu Mureş, strada George Enescu
nr.2, având cod fiscal ________, telefon 0265–262.631, fax: 0265–264.385, email:secretariat@bjmures.ro, având cod IBAN __________________,deschis la
______________, reprezentat prin director – dr. Monica Avram,
1.3.SOCIETATEA NAŢIONALĂ de CRUCEA ROŞIE din ROMÂNIA – Filiala Mureş, cu
sediul în Târgu Mureş, strada Mărăşeşti nr.13a, județul Mureş, având cod fiscal
7658500,telefon: 0734-449930, e-mail:mures@crucearosie.ro având cod IBAN RO 89
RNCB 01 0159 7034 0001 deschis la BCR Central Bank Târgu Mureş, reprezentată prin
director – Maria-Magdalena Bercea,
1.4.ASOCIAȚIA SOLIDARIS, cu sediul în Târgu Mureş, stradaMarton Aron nr.19/4,
județul Mureș, având cod fiscal 32292493, telefon: 0265-555555, 0741-555555, e-mail:
office@teisz.ro, având cod IBAN: RO56 BTRL RONC RT02 2703 8401, deschis la Banca
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Transilvania,reprezentată prin președinte – Sajo Norbert, în nume propriu şi în
calitate de mandant al mai multor organizaţii neguvernamentale, pe de altă parte,
au convenit încheierea prezentei convenţii de cooperare, în următoarele condiţii:

2. OBIECTIVULCONVENȚIEI
2.1.Obiectivul convenţiei îl constituie creșterea capacității de sprijin a comunităților
locale în vederea diminuării impactului și efectelor stării de urgență asupra
persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile.
3. OBIECTUL CONVENŢIEI
3.1.Obiectul convenţiei constă în asigurarea cadrului legal necesar colaborării între
părţile semnatare în vederea realizării activităţilor cuprinse în Programul de interes
public judeţean „SOLIDARIS”, care constituie anexă la prezenta convenţie.
4. DURATA CONVENŢIEI
4.1.Durata convenţie este cuprinsă între data semnării acesteiade către toate părțile
şi 15 mai 2020.
5. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
5.1. Obligaţii comune
5.1.1. Părţile se obligă să asigure aducerea la îndeplinire a programului de interes
public judeţean menţionat la art.3 şi să se susţină reciproc în vederea atingerii
obiectivului comun.
5.1.2. Părţile se vor informa reciproc asupra stadiului şi modului de îndeplinire a
sarcinilor care le revin în derularea activităţilor programului, prin rapoarte prezentate
în cadrul unor întâlniri bilaterale.
5.1.3. Informaţiile şi suportul lor material, primite de părţi, în conformitate cu
prevederile prezentei convenţii, vor putea fi transmise unei terţe părţi numai cu
aprobarea prealabilă a părţii furnizoare.
5.1.4. Părţile vor acţiona în vederea îmbunătăţirii comunicării între factorii de decizie
ai autorităţii publice judeţene şi reprezentanţii organizaţiilor partenere, prin
realizarea unor întâlniri de dialog la iniţiativa oricărei părţi, ori de câte ori situaţia o
impune.
5.2.Consiliul Judeţean Mureş se obligă:
a.să asigure sprijin financiar pentru implementarea programului în valoare totală de –
276.000 lei conform bugetului programului, din care:
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--------- lei se va vira în contul Societăţii Naţionale de Cruce Roşie – Filiala
Mureş;
--------- lei se va vira în contul Asociaţiei „Solidaris”;

b. să asigure promovarea în mass-media scrisă şi audiovizuală a programului şi a
modalităţii de accesare de către persoane a serviciilor ce fac obiectul acestuia.
5.2.SOCIETATEA NAŢIONALĂ de CRUCEA ROŞIE din ROMÂNIA – Filiala Mureşse
obligă:
a. să asigure o contribuţie proprie pentru implementarea programului în valoare totală
de 9.000 de lei.
b. să utilizeze fondurile în scopul acordat şi să deruleze în mod direct activităţile care
îi revin potrivit programului ce face obiectul convenţiei, respectiv:
1) să achiziţioneze şi să distribuie,prin angajaţii proprii şi voluntari,pachete
alimentare şi produse igienico-sanitare ori medicamentele necesare, pentru
persoanele aparţinând grupurilor vulnerabile şi defavorizate;
2) să achiziţioneze pentru personalul propriu şi voluntari, echipamente de protecţie,
produse de dezinfecţie şi de igienă şi să acorde voluntarilor o masă caldă în perioada
de desfăşurare a activităţilor programului;
c. să colaboreze cu autorităţile publice din unităţile administrativ-teritoriale din
Judeţul Mureş şi să răspundă solicitărilor acestora de acordare a sprijinului comunitar
pentru persoanele din respectivele unităţi administrativ-teritoriale;
d. în derularea activităţilor, să poarte echipamente sau însemne distinctive ale
organizaţiei, în vederea recunoaşterii personalului de către beneficiari.
e. să justifice cheltuirea sumei de ------------ lei, alocate de către Consiliul Judeţean
Mureş, pentru desfăşurarea activităţilor ce îi revin potrivit programului, în termen de
10 zile lucrătoare de la încheierea acestora, prezentând un raport detaliat însoţit de
documente justificative, financiar-contabile (contracte, facturi, chitanţe sau ordine de
plată şi extrase de cont, după caz).
5.2. ASOCIAŢIA SOLIDARIS, în nume propriu şi în calitate de mandant al ONG-urilor
asociate, conform Protocolului de colaborareîncheiat în data de 24.03.2020 cu
Asociaţia HIFA, Asociaţia Caritas – Asistenţa Socială Filiala Organizaţiei Caritas Alba
Iulia şi Serviciul de Ajutor Maltez din România,se obligă:
a. să asigure o contribuţie proprie pentru implementarea programului în valoare de
20.625 de lei.
b. să utilizeze fondurile în scopul acordat şi să deruleze în mod direct activităţile care
îi revin potrivit programului ce face obiectul convenţiei, respectiv:
1) să pună la dispoziţie linia telefonică permanentă, alocată numărului de telefon
0265-555555, în zilele lucrătoare între orele 15-20, prin a cărei apelare persoanele
interesate pot solicita sprijin şi informaţii relevante;
2) să analizeze riscurile la care este expusă populaţia, starea sănătăţii, a nevoilor
materiale de urgenţă, stabilind astfel natura intervenţiei, individualizată pentru
fiecare solicitare în parte;
3) să asigure, prin angajaţii proprii şi voluntari, sprijin pentru efectuarea
cumpărăturilor cu produse alimentare şi/sau produse igienico-sanitare ori
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medicamentele necesare, utilizând infrastructura materială de care dispun (mijloace
de transport, echipamente, etc.).
4) să achiziţioneze pentru personalul propriu şi voluntari, echipamente de protecţie,
produse de dezinfecţie şi de igienă şi să acorde voluntarilor o masă caldă;
5). să prezinte informaţii actualizate cu privire la modificările legislative ce vizează
starea de urgenţă, pe pagina proprie de internet www.solidaris.ro, inclusiv prin
mijloace audio-video, în intervalul orar 8-15;
6)să acorde asistenţă şi consultanţă de specialitate privitoare la starea de urgenţă în
domenii precum medicina familiei, asistenţă duhovnicească, psihologică şi juridică;
7) să promoveze programul pe pagina proprie de internet, respectiv să acorde sprijin
Consiliului Judeţean Mureş pentru promovarea în mass-media scrisă şi audiovizuală a
programului şi a modalităţii de accesare de către persoanele interesate a serviciilor ce
fac obiectul acestuia
c. să colaboreze cu autorităţile publice din unităţile administrativ-teritoriale din
Judeţul Mureş şi să răspundă solicitărilor acestora de acordare a sprijinului comunitar
pentru persoanele din respectivele unităţi administrativ-teritoriale;
d. în derularea activităţilor, să poarte echipamente sau însemne distinctive ale
organizaţiei, în vederea recunoaşterii personalului de către beneficiari.
e. să justifice cheltuirea sumei de ------------ lei, alocate de către Consiliul Judeţean
Mureş, pentru desfăşurarea activităţilor ce îi revin potrivit programului, în termen de
10 zile lucrătoare de la încheierea acestora, prezentând un raport detaliat însoţit de
documente justificative, financiar-contabile (contracte, facturi, chitanţe sau ordine de
plată şi extrase de cont, după caz);
5.4. Biblioteca Judeţeană Mureşse obligă:
a. să prezinte Informări oficiale COVID-19pe pagina proprie de facebook https://www.facebook.com/bibliotecamures/;
b. să prezinte idei de activități online și nu numai pentru întreaga familie (muzee
virtuale, spectacole de teatru și operă, sport prin live streaming, grădini zoologice –
tururi virtuale; cursuri on line, teatru radiofonic, activități creative);
c. să asigure asistenţă în domenii precum prim ajutor psihologic, inițiative civice,
donații, cumpărături cu livrare la domiciliu;
d. să asigure acces la Biblioteca digitală (cărți on line gratuite din diverse surse Biblioteca pentru toți – în limbile română, maghiară și engleză, bibliografie școlară,
carte
pentru
copii),
preum
şi
la
Biblioteca
„Teleki-Bolyai”
https://www.facebook.com/Teleki-Téka-Bibliotheca-Telekiana-741405552537669/.

6.ÎNCETAREA CONVENŢIEI
6.1. Prezenta convenţie înceteazăla expirarea duratei pentru care a fost încheiată.
6.2. Prezenta convenţie încetează de drept în situaţia în care starea de urgenţă
instituită pe teritoriul României încetează anterior datei menţionate la art.4.1.
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6.3. Prezenta convenţie încetează în cazul în care una dintre părţi nu îşi execută una
dintre obligaţiile enumerate la capitolul 5.
6.4. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentei convenţii o va
notifica celeilalte părţi, cel puţin înainte de data la care încetarea urmează să-şi
producă efectele.

7. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR
7.1. Pentru neexecutarea, sau executarea necorespunzătoare, ori cu rea credinţă, a
obligaţiilor asumate prin prezenta Convenţie, partea în culpă datorează celeilalte
părţi daune-interese.
8. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRŢI
8.1. În accepţiunea părţilor, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte
este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea
introductivă a prezentei convenţii respectiv la art. 1.
8.2. În cazul în care notificarea se face prin poştă, ea va fi transmisă, prin scrisoare
recomandată, cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data
menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.
8.3. Dacă confirmarea se trimite prin fax, ea se consideră primită în prima zi
lucrătoare după ce a fost expediată.
8.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una din părţi, dacă nu sunt
confirmate, prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele
precedente.
9. LITIGII
9.1. Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentei convenţii
de colaborare sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acesteia să fie
rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor.
9.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se
vor adresa instanţelor judecătoreşti competente.
10. DISPOZIŢII FINALE
10.1 Prezenta Convenţie poate fi modificată prin acordul de voinţă al părţilor,
exprimat prin act adiţional.
10.3. Prezenta convenţie de colaborare s-a încheiat azi___________în două
exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ

Biblioteca Judeţeană Mureş
Dr. Monica Avram
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PREŞEDINTE

Director

Péter Ferenc

SECRETAR
Paul Cosma

Societatea Naţonală de Crucea
Roşie din România – Filiala Mureş
Bercea Maria-Magdalena
Director

DIRECTOR
Mărginean Alin

Asociaţia SOLIDARIS
Sajo Norbert
Preşedinte
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