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Părţile: 
 

Partener - I stituţia Prefe tului – Judeţul Olt, u sediul î  Bd. A. I. Cuza r. A, 
Slatina, Olt, repreze tată de Nea şu Petre-Silviu, în calitate de prefect;  

 
Partener – Cru ea Roșie Ro â ă – Filiala Olt, cu sediul î  Str. Io aș u r.  Slatina, 
Olt, repreze tată de Capisizu Sofia Simona, în calitate de director  

 
au o ve it ur ătoarele:  
 

Acord de parteneriat 

Pri  se area preze tului A ord de Parte eriat, părţile îşi expri ă a ordul î  
vederea i ple e tării Parteneriatului „SOLIDARITATE SOCIALĂ PENTRU PERSOANELE 
VULNERABILE DIN JUDEȚUL OLT“. 

 

Părțile se atare au u  i teres o u  pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile 

di  județul Olt are e esită suport şi ăsuri de prote ţie so ială pe tru depăşirea sau 

li itarea u or situaţii de difi ultate, î  s opul asigurării i luziu ii so iale a a estei 
ategorii de populaţie. 

Pri tre alte pri ipii, siste ul aţio al de asiste ţă so ială se î te eiază și pe 
pri ipiul parte eriatului, potrivit ăruia autorităţile pu li e e trale şi lo ale, i stituţiile 
pu li e şi private, orga izaţiile eguver a e tale, i stituţiile de ult re u os ute de lege, 
pre u  şi e rii o u ităţii sta iles  o ie tive o u e, o lu rează şi o ilizează 
toate resursele necesare pentru asigurarea u or o diţii de viaţă de e te şi de e 
pentru persoanele vulnerabile (art.3 lit.f din Legea nr.292/201  a asiste ței so iale, 

odifi ată și o pletată . 
 

Prin ipiile de ună pra ti ă ale a ordului de parteneriat 

Toţi parte erii tre uie să o tri uie la realizarea a tivităților şi să îşi asu e rolul 
lor în cadrul a țiu ilor î trepri se, aşa u  sunt definite în cadrul acestui Acord de 

Parteneriat. 

Părtile tre uie să se o sulte î  od regulat şi să se i for eze asupra tuturor 
aspectelor privind derularea prezentului Acord de Parteneriat. 

Toţi parte erii tre uie să i ple e teze a tivităţile u respe tarea sta dardelor 
profesio ale şi de eti ă ele ai î alte. 

Fie are parte a ţio ează î  se sul pro ovării î  o diţii de re ipro itate a i agi ii 
în adrul a tivităţilor are fa  o ie tul preze tului Acord. 

 

Obiectiv general 

Obiectivul general al Acordului îl reprezi tă sprijinirea persoanelor vulnerabile care 

se prezi tă î  audie ță la I stituției Prefe tului – Județul Olt și are e esită suport şi 
ăsuri de prote ţie so ială pe tru depăşirea sau li itarea u or situaţii de dificultate. 
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Obiective specifice 

 A ordarea de asiste ţă so ială adaptată situaţiei parti ulare de viaţă a fie ărui 
i divid, luâ d î  o siderare ara terul şi auza u or situaţii de urge ţă pe tru 
i tegrarea so ială a persoa ei; 

 i tegrarea/rei tegrarea so ială şi reşterea alităţii vieţii persoa ei vulnerabile, 

î tărirea u leului fa ilial. 
 

Beneficiari 

- Dire ţi pri ipali : - persoanele vulnerabile; 

- I dire ţi se u dari : - membrii familiei persoanei vulnerabile. 

 

Durata acordului 

Durata acordului este de 24 luni de la data se ării de ătre părți, u posi ilitatea 
de prelu gire, pri  a t adițio al, î sușit de ătre toți parte erii. Pe parcursul duratei de 

valabilitate prevederile Acordului de Parteneriat pot fi modificate sau completate cu 

a ordul părţilor, la i iţiativa u eia sau alteia di  părţile se atare. 
 

Roluri şi responsa ilită i  
Roluri şi respo sa ilităţi o u e 

- î  toate o u i ările, de larațiile și o u i atele de presă are prives  
desfășurarea preze tului A ord de Parte eriat, parte erii vor e țio a ge eri ul 
campa iei și i stituțiile parte ere; 

- parte erii vor asigura păstrarea o fide ţialităţii asupra datelor perso ale şi 
i for aţiilor referitoare la viaţa privată şi situaţia de difi ultate î  are se află 
persoa ele vul era ile are soli ită ajutoare so iale. 

Roluri şi respo sa ilităţi separate 

Institu ia Prefe tului – jude ul Olt 

- va îndruma persoanele vulnerabile are se prezi tă î  audie ță și soli ită ajutoare 
pe tru depășirea sau li itarea u or situații de difi ultate u are se o fru tă 

ătre Cru ea Roșie – Filiala Olt; 

- va promova Acordul de Parteneriat prin postarea textului acestuia pe site-ul 

I stituţiei Prefe tului; 
- va pu e la dispoziția ass – edia date și i for ații u privire la derularea 

Acordului de Parteneriat; 

- va monitoriza articolele apărute î  ass- edia lo ală; 
- va o itoriza a țiu ile î trepri se î  adrul pezentului Acord de Parteneriat. 

Cru ea Roșie – Filiala Olt 

- va a aliza, o for  propriilor regula e te, soli itările ve ite di  partea I stituției 
Prefectului - Județul Olt și, î  fu ție de evaluarea fă ută, va dispu e a ordarea de 
ajutoare sociale umanitare (dispozitive medicale, medicamente, alimente, produse 

igienico-sanitare etc), î  li ita dispo i ilităților filialei. 
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- va raporta lu ar, pâ ă la data de ,  I stituției Prefe tului – Județul Olt situația 
privind acordarea/neacordarea de ajutoare sociale umanitare persoanelor 

vulnerabile care au fost îndrumate de la Institutia Prefectului – Județul Olt, 

conform unei machete stabilite de comun acord. 

 

Rezultate așteptate 

Rezultate directe: 

- dezvoltarea apa ităţilor i dividuale, de grup sau ole tive pe tru asigurarea 
nevoilor sociale; 

-  reşterea alităţii vieții; 
-  pro ovarea pri ipiilor de oeziu e şi i luziu e so ială. 

Rezultate indirecte: 

- relaţii de colaborare i teri stituțio ale azate pe î redere re ipro ă şi respe t. 
 

Termenii de încetare a parteneriatului 

Prezentul acord de parteneriat poate înceta: 

- la expirarea perioadei de valabilitate; 

- pri  a ordul de voi ţă al părţilor, u erere s risă î  ter e  de  zile de la 
otifi area părţii soli ita te. 

 

Legea apli a ilă 

Prezentului Acord i se va aplica si va fi interpretat în conformitate u legea ro â ă. 
Pe durata preze tului A ord, părțile vor avea dreptul să o vi ă î  s ris asupra odifi ării 
a u itor lauze, pri  a t adițio al, ori â d i teresele lor er a est lu ru sau â d a este 
ir u sta țe au lo  și u au putut fi prevăzute î  momentul în care s-a executat prezentul 

Acord de Parteneriat. 

 

Litigii 

Orice dispută care poate lua naștere din sau în legatură cu prezentul Acord va fi 

soluțio ată pe alea ego ierilor î tre părți. 

 

Preze tul a ord de parte eriat a fost î heiat şi reda tat în două exemplare 

origi ale, âte u ul pe tru fie are parte se atară şi i tră î  vigoare de la data se ării 
lui de ătre repreze ta ţii legali ai i stituţiilor parte ere. 
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