^ ,O T °G /c
RO-400124 Cluj-Napoca
P-ţa Avram láncú nr. 13
C.P. 230

£

|

*

\

l

g v D 1§

Tel/fax: 40-(0)264 591 368
E-mail: rector@proteo.cj.edu.ro
www.proteo.cj.edu.ro

Nr. înreg. ITP: 915/2017.

ACORD DE COOPERARE
Acordul de cooperare a intervenit între:
I.
INSTITUTUL TEOLOGIC PROTESTANT din Cluj-Napoca, cu sediul în ClujNapoca, P-ţa A. Iancu nr. 13, cod fiscal nr. 4289158, contul bancar IBAN IBAN R 039 OTPV
2000 0084 0405 RO01, deschis la OTP Cluj, reprezentat prin lect. univ. dr. Kállay Dezső,

rector,
Şi

II.
LOCUINŢĂ PROTEJATĂ PENTRU VÂRSTNICI „CASA AGAPE”, DIN
CADRUL FUNDAŢIEI DIACONICĂ „AGAPE”, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Moţilor,
nr. 84, cod fiscal 4924411, contul bancar IBAN R O I I RNCB 0106026612460001,
reprezentată prin dr. Pap Géza, în calitate de preşedinte de instituţie/organizaţie gazdă.
Prezentul acord de cooperare stabileşte posibilitatea desfăşurării practicii studenţilor de la
Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca, în următoarele condiţii:
a. Durata acordului se stabileşte pentru perioada: sem. II. al anului universitar 2017/2018.
b. Practica durează: 12 săptămâni.
c. Grupele de practică vor fi formate din maximum 2 sau 3 studenţi.
d. Lista studenţilor este anexată la prezenta acord de cooperare.
e. Cadrul teoretic si metodologic general de desfăşurare a practicii este dat de programa
analitica corespunzătoare fiecărui an de studiu.
f. Conţinutul practicii se stabileşte de comun accord între coordonatorul de practică,
supervizorul/îndrumătorul de practică din cadrul serviciului social şi student.
g. Studenţii desfăşoară activităţile nominalizate în programul zilnic şi respectă disciplina
instituţiei/organizaţiei gazdă.
I. Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca, se obligă să:
asigure evaluarea practicii printr-un reprezentant al catedrei/al misiunii în persoana
doamnei dr. Somfalvi Edit, prin întâlniri de lucru periodice;
acorde săptămânal servicii religioase caritative, practice beneficiarilor serviciului social
Locuinţă protejată pentru vârstnici Casa „Agape”, prin intermediul studenţilor teologi;
ţină legătura cu tutorii de teren ai instituţiei gazdă şi comunice scopul serviciilor acordate
de către studenţi, la fel şi problemele intervenite;
sprijine activitatea instituţiei/organizaţiei gazdă, în limita obiectivelor si procesului de
formare profesionala a studenţilor la specializarea teologie;
solicită studenţilor câte un exemplar din rapoartele de practică aferente însuşirii acestora
în instituţia/organizaţia gazdă;
asigure confidenţialitate din partea studenţilor referitor la beneficiarii serviciului social şi
la serviciul social, conform art. 227 (Divulgarea secretului profesional) din Codul Penal;
„ Divulgarea, fără drept, a unor date sau informaţii privind viaţa privată a unei persoane, de
natură să aducă un prejudiciu unei persoane, de către acela care a luat cunoştinţă despre

acestea în virtutea profesiei ori funcţiei şi care are obligaţia păstrării confidenţialităţii cu
privire la aceste date, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.
II. Instituţia / organizaţia gazdă se obligă să:
- permită ca doamna Nagy Margit-Veronika, asistent social principal-coordonator al
serviciului social Locuinţă protejată pentru vârstnici „Casa Agape”, să
îndrume/supervizeze practica studenţilor în condiţiile stipulate de prezentul acord;
permită ca domnul Gábor Francisc, asistent social specialist în cadrul serviciului social
Locuinţă protejată pentru vârstnici: Casa „Agape” să îndrume/supervizeze practica
studenţilor în condiţiile stipulate de prezentul acord;
stabilească programul de lucru pentru studenţi în funcţie de: obiectivele si numărul de ore
afectate practicii prin planul de învăţământ şi în funcţie de propriul program de lucru, şi în
funcţie de orarul studenţilor (prin intermediul coordonatorului serviciului social);
comunice îndrumătorilor de practică şi studenţilor exigenţele privind normele de
funcţionare ale unităţii;
favorizeze accesul studenţilor la documentele şi la situaţiile favorabile învăţării practice,
în limitele confidenţialităţii şi ale păstrării secretului profesional;
III. Asistenţii sociali raportează şefilor ierarhici problemele intervenite în cadrul practicii
profesionale.
IV. Acordul îşi încetează valabilitatea în momentul în care s-au încălcat de către părţi
condiţiile stipulate şi în cazul când una dintre părţi renunţă la colaborare, cu un preaviz de o
lună de la data hotărârii în cauză.
V. Acordul poate fi reînnoit la finele perioadei prin consensul părţilor.
VI. Prezentul acord s-a încheiat azi, 04.12.2017, la Cluj-Napoca, în două exemplare
originale, câte unul pentru fiecare parte.
Cluj-Napoca, 04.12.2017

Fundaţia Diaconică „Agape”,
Locuinţă Protejată „Casa Agape”

Institutul Teologic Protestant

dr. Somfalvi Edit
coordonator de practică

coordonator, tutor de teren
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