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Convenţie de Asociere  

privind Centrul de recuperare pentru copilul cu handicap Sfântu Gheorghe 
 
 

Fundaţia „SERA ROMÂNIA” (denumită în continuare „Fundaţia”), cu sediul în 
mun. Bucureşti, sectorul 1, str. Pictor Barbu Iscovescu nr. 24A, et. 2, ap. 3, reprezentată de 
dl. Bogdan Simion, în calitate de Director executiv, şi de dna. Dana Sîrbu, în calitate de 
Director financiar,  

Judeţul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna (denumit în continuare 
„Judeţul”), cu sediul în mun. Sf. Gheorghe, P-ta Libertăţii, nr.4, jud. Covasna, reprezentat 
de dl. TAMÁS Sándor, în calitate de Preşedinte şi dl. Ferencz Ludovic în calitate de 
Director economic, 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna (denumită în 
continuare „Direcţia”), cu sediul în mun. Sf. Gheorghe, str. Presei, nr. 8/A, reprezentată de 
d-na. Vass Maria, în calitate de Director general şi d-na Gabor Erzsebet, în calitate de 
Director gen. adj., 

Municipiul Sf. Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe 
,(denumit în continuare „Municipiul”) cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, Str. 1 
Decembrie 1918 nr. 2, reprezentată legal de dl Antal Árpád-András, având funcţia de 
Primar,  

denumite în continuare, în mod colectiv „Părţile”, ori, fiecare în mod individual, 
„Partea”,încheie prezenta Convenţie de Asociere (denumită în continuare „Convenţia”): 

 
Cap. I. Consideraţii introductive 

Art. 1. Obiectul 
(1) Obiectul Convenţiei constă în efectuarea tuturor actelor şi faptelor necesare 

înfiinţării, organizării şi, subsecvent, a funcţionării Centrului de Recuperare pentru Copilul 
cu Handicap (în continuare denumit „Centrul”) în mun. Sf. Gheorghe, jud. Covasna. 

 (2)  Obiectul Convenţiei descris mai sus va fi interpretat în concordanţă cu 
legislaţia României. 

Cap. al II-lea. Obligaţiile părţilor 

Art. 2. Subiectul obligaţiilor 
(1) Subiectul obligaţiilor asumate în continuare, respectiv Judeţul, Direcţia, 

Municipiul şi Fundaţia va fi determinat în funcţie de competenţa şi atribuţiunile legale ale 
persoanelor juridice respective. 

(2) Actele Consiliului vor fi exprimate în formatul juridic, specific actelor 
administrative, emise sau adoptate de către autorităţile administraţiei publice locale. 

Art. 3. Imobilul 
(1) Municipiul se obligă să pună la dispoziţia Direcţiei terenul necesar construirii 

Centrului de Recuperare pentru Copilul cu Handicap despre care se face vorbire la art. 1 
alin (1), la adresa din municipiul Sfântu Gheorghe, strada Cerbului, judeţul Covasna, în 



suprafaţă de 1279 mp, evidenţiat în C.F. ____________________, liber de orice sarcini sau 
alte construcţii cu scopul construirii şi amenajării Centrului de Recuperare pentru Copilul 
cu Handicap pe terenul de la adresa sus menţionată de către Fundaţie în favoarea Direcţiei, 
pe baza proiectelor şi studiilor realizate de către Fundaţie. 

(2) În scopul arătat mai sus, se va încheia un contract de superficie în formă 
autentică între Municipiul Sf. Gheorghe şi Direcţie. 

Art. 4. Centrul de recuperare pentru copilul cu handicap 
(1) Judeţul şi Direcţia se obligă să înfiinţeze, ca atare, să organizeze şi să includă 

centrul de recuperare pentru copilul cu handicap în propriul sistem de asistenţă socială şi 
protecţie a copilului în condiţiile legii.  

(2) Judeţul şi Direcţia se obligă să aprobe, în conformitate cu standardele în 
vigoare, organigrama centrului de recuperare pentru copilul cu handicap şi să angajeze, 
prin concurs sau prin redistribuire, personalul necesar acoperirii în întregime a 
organigramei. Consiliul şi Direcţia se obligă să coopteze Fundaţia atât la conceperea şi 
stabilirea zisei organigrame, cât şi la selectarea personalului centrului de recuperare pentru 
copilul cu handicap. 

Art. 5.Bunele oficii 
Părţile se obligă să depună toate diligenţele cuvenite, în sensul bunelor oficii, pe 

lângă alte autorităţi publice competente, dacă acestea sunt necesare executării în bune 
condiţiuni a obligaţiilor Fundaţiei. 

Cap. al III-lea. Obligaţiile Fundaţiei 

Art. 6. Construirea, amenajarea şi dotarea 
(1) Fundaţia are obligaţia să proiecteze şi să execute exclusiv pe cheltuiala proprie, 

în favoarea Judeţului şi a Direcţiei prin intermediul propriilor co-contractori, lucrările de 
construire şi dotare a centrului de recuperare pentru copilul cu handicap până la data de 
31.12.2015 pe terenul pus la dispoziţia Direcţiei de către Municipiu. 

(2) Procedura de atribuire a contractelor cu furnizorii de lucrări, bunuri ori servicii 
necesare executării obligaţiei asumate la art. 6 alin. (1) este de competenţa Fundaţiei. 

(3) Cheltuielile Fundaţiei pentru executarea obligaţiilor asumate la art. 6 alin. (1) nu 
vor depăşi, în nici o situaţiune, suma de 420.000 (patru sute douăzeci de mii) EUR. 

(4) Părţile de comun acord consimt ca după finalizare imobilul constituit potrivit 
prevederilor art. 6, alin. (1), Centrul de recuperare pentru copilul cu handicap să intre în 
domeniul public al judeţului Covasna şi administrarea Direcţiei Generale de Asistenta 
Socială şi Protecţia Copilului Covasna, în baza procesului verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor. Bunurile mobile alcătuind dotarea Centrului de recuperare pentru copilul cu 
handicap vor fi obligatoriu donate de către Fundaţie înainte de data de 31.12.2015 către 
D.G.A.S.P.C. Covasna.  

(5) Oferta de donaţie a bunurilor mobile şi evidenţierea în domeniul public al 
Judeţului şi a Centrului va fi afectată de sarcina înfiinţării, organizării, funcţionării şi 
dezvoltării centrului de recuperare pentru copilul cu handicap, precum şi a utilizării 
imobilului respectiv numai cu destinaţiunea de centru de recuperare pentru copilul cu 
handicap pentru o perioada de 10 ani de zile, activitate ce va fi monitorizată de Fundaţie 
cel puţin un an, timp în care ea va continua să sprijine Judeţul şi Direcţia în implementarea 
proiectului. 

Art. 7.Controlul  
 Părţile îşi recunosc reciproc dreptul de control atât scriptic, cât şi fizic, al executării 
obligaţiilor decurgând din actuala Convenţie.  

Cap. al IV-lea. Prevederi finale 

Art. 8.Sancţiuni 
(1)  Neîndeplinirea, în tot sau în parte a obligaţiilor asumate la art. 4 şi 6, alin. (5) 

conduc la rezilierea de plin drept şi fără punere în întârziere ori altă formalitate a 
Convenţiei, Judeţul şi Direcţia având obligaţia să întoarcă Fundaţiei dublul sumei cheltuite 
de acesta pentru construirea, amenajarea şi dotarea corespunzătoare a centrului de 
recuperare pentru copilul cu handicap.  



Art. 9. Durata 
Convenţia intră în vigoare la data semnării de către Părţi, urmând a-şi înceta efectele la 
data îndeplinirii obiectului.   

Art. 10.Completarea şi modificarea 
Modificarea şi completarea Convenţiei se va putea face numai cu acordul scris al 

Părţilor, sub forma unor Acte Adiţionale. 
 

Art. 11. Exemplarele 
Prezenta Convenţie este încheiată în limba română în 4 (patru) exemplare originale, 

toate identice între ele şi având aceeaşi valoare juridică. 
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