
Nr. 

crt.

Nr. / data 

înregistrare
Obiectul contractului / protocolului de colaborare Partener  O.N.G. Date de contact Valabilitate până la:

1 2871/ 31.01.2014

Contract cadru privind deschiderea şi administrarea 

conturilor în care vor fi virate alocaţiile de stat 

pentru copiii din sistemulde protecţie specială, de 

tip rezidenţial, public şi privat

Banca Comercială Română S.A

Adresa: Bucureşti, Bd.Regina Elisabeta, 

nr.5, Sector 3; reprezentantă prin Ţenţ 

Liviu - director grup 32 şi Bere Mihaela -

CCR

31.01.2015 cu 

posibilitatea de 

prelungire automată, 

pe noi perioade, dacă 

nicio parte nu denunţă 

explicit contractul, cu 

60 de zile înainte de 

data scadenţei

2 28368/28.04.2022

Contract de colaborare privind furnizarea serviciilor 

medicale, în asistență medicală de specialitate- 

psihiatrie de ambulatoriu, beneficiarilor de servicii 

sociale instituționalizați în cadrul CIAPAD Cighid și 

Locuința maxim protejată pentru persoane adulte 

cu dizabilități Arc Beiuș

CMI Dr. Antik Bela
Adresa: Ștei, str. Nicolae Iorga, nr.30, jud. 

Bihor
27.04.2023

3 43760/15.07.2021

Acord de colaborare privind cooperarea in 

realizarea activitatilor proiectului Profesional - 

POCU/726/6/12/135431

Fundatia Centrul de Resurse 

pentru Educatie si Formare 

Profesionala - promotor de 

proiect

Adresa: Bucuresti, Splaiul Unirii, nr.4, 

bl.B3, tronson II, et.7,ap.19,sector 4

Presedinte Popojan Theodor Adrian 

de la data demararii 

activitatilor pana la 

data aprobarii 

raportului final al 

proiectului de catre 

operatorul de program

4 70827/ 02.12.2021

Protocol de colaboare în vederea implementării 

proiectului cu Vodafone Romania SA - livrarea unui 

număr de 141 kituru IT în centrele pentru copii cu 

scopul de a putea accesa platforma Naradix de 

învățare remedială și alte scopuri educaționale

Asociația Narada

Adresa: București, str. Iovita, nr.23-27, 

et.6, ap.24, Sector 5,

presedinte Andra Munteanu

tel: 0740368143

e-mail: contact@narada.ro

nedeterminată 

5 70078/12.01.2022

Convenţie de colaborare instituţională prin 

asistenţă reciprocă, sprijin metodologic şi de 

specialitate în domeniile în care fundaţia este 

acreditată

Asociaţia “Charitatis Sf. 

Nicolae” 

Adresa: Bd. Gh.Magheru, nr.48, ap.6, 

Oradea, jud. Bihor, președinte Pr. Buboi 

Gavril

Tel./Fax: 0359195174, 

0743-318303

E-mail: charitatis@rdslink.ro, 

charitathis_sfnicolae@yahoo.com

11.01.2023

Parteneriate aflate în curs de desfăşurare încheiate între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor 

şi Organizaţii Neguvernamentale



6 3504/31.01.2022

Convenţie de colaborare instituţională prin 

asistenţă reciprocă, sprijin metodologic şi de 

specialitate în domeniile în care fundaţia este 

acreditată

Asociația Copiii Tatălui

Adresa: Mădăras, nr. 163

Presedinte Scurtu Radu Mihai

tel.: 0746690547

e-mail: actatalui@yahoo.com

30.01.2023

7 9240/21.02.2022

Convenţie de colaborare in vederea derularii unor 

activitati dedicate dezvoltarii abilitatilor personale 

ale copiilor si tinerilor care beneficiaza de o masura 

de protectie speciala in sistemul rezidential public

Asociatia Serviciul International 

de Salvare a Copiilor - 

Organizatia din Romania, Filiala 

Oradea

Adresa: Oradea, P-ta. 1 Decembrie, 

nr.21, ap.16, jud. Bihor

presedinte: Gergely Keizer Izolda,

tel: 0745112936

20.02.2023

8 20952/08.04.2022

Convenţie de colaborare instituţională prin 

asistenţă reciprocă, sprijin metodologic şi de 

specialitate în domeniile în care fundaţia este 

acreditată

Fundaţia de Caritate „Emanuel 

Speranţa României”

Adresa: Ineu, nr. 725, jud. Bihor,

Tel./fax 0359431003,

E-mail: fundatiaemanuel@yahoo.com

director executiv: Horj Aurora Maria

07.04.2023

9 22866/08.04.2022

Convenţie de colaborare instituţională prin 

asistenţă reciprocă, sprijin metodologic şi de 

specialitate în domeniile în care fundaţia este 

acreditată și licențiată, prin unitățile de asistență 

socială de pe raza jud. Bihor care îndeplinesc 

condițiile legale de funcționare și în care Direcția 

are competențe legale și capacitate operațională

Fundaţia „Caritas Centru Social 

Sf. Ştefan Sâniob”

Adresa: str. Principală, nr. 222, Com. 

Ciuhoi, sat Saniob, jud. Bihor,Tel/Fax: 

0259 – 328340,

E-mail: css.stefan@freemail.hu

07.04.2023

10 28698/29.04.2022

Conventie de colaborare privind furnizarea 

serviciilor medicale, asistență medicală de 

specialitate- psihiatrie, neurologie și psihologie 

clinică, în ambulatoriu, beneficiarilor de servicii 

sociale instituționalizați în cadrul :

1. Locuința maxim protejată  pentru persoane 

adulte cu dizabilitati Dacia, 

2.Locuința minim protejată pentru persoane adulte 

cu dizabilitati Apartamentul nr.6,

3.Locuința maxim protejată pentru persoane adulte 

cu dizabilitati Apartamentul nr.7,

4. Locuința maxim protejată pentru persoane 

adulte cu dizabilitati Apartamentul nr.8,

5. CIA Ciutelec

6. CAbRPAD Ciutelec

7.CIAPAD Increderea

8.CIAPAD Prietenia

Centrul de Cercetare si 

Diagnostic Artemis Therapy SRL

Adresa: Oradea, str. Narciselor, nr.20, 

punct de lucru str. Republicii, nr.13,

reprezentata prin preot Dindelegan 

Vasile Marin

28.04.2023



11 28537/28.04.2022

Convenție de colaborare privind furnizarea 

serviciilor de asistență medicală în specialitățile 

psihiatrie, neurologie și psihologie clinică în 

ambulatoriu, asistaților din cadrul centrelor 

rezidențiale ale DGASPC Bihor:

1. CIAPAD Tinca

2. CIAPAD Trinitatea

3. CIAPAD Victoria

4. CIAPAD Familia

5. CIAPAD Dalia

6. CIAPAD Iulia

7. CIAPAD Sf. Nicolae

8. CIAPAD Sf. Andrei

9. CRARRPAF Oradea

SC SANPET MEDICAL SRL

Adresa: Oradea, str. Razboieni, nr.1,

reprezentata prin dr. Mladin Elena 

Cristina

27.04.2023

12 22173/28.04.2022

Convenţie instituţională a părţilor prin asistenţă 

reciprocă şi consultanţă metodologică privind 

informarea şi consilierea femeilor cu sarcină 

nedorită

Fundaţia My Brother's Keeper 

International

Adresa: mun. Oradea,str.G.Emil Palade, 

nr.154; Andrei Adina- director centru; 

Centrul de informare si consiliere pentru 

femei cu sarcină nedorită Puls,Oradea, 

str. Aurel Lazăr, nr.4A, ap.8; 

tel.0359/800665; 

e-mail: contact@centrulpuls.ro

27.04.2023

13 30980/25.05.2022

Convenţie de colaborare instituţională prin 

asistenţă reciprocă, sprijin metodologic şi de 

specialitate în domeniul în care asociația este 

acreditată și licențiată ca furnizor de servicii sociale 

și în care Direcția are competențe legale și atribuții 

conform legislației în vigoare

Asociatia din Dragoste pentru 

Alin

Adresa: com. Aștileu, sat Peștere, 

nr.50/A

CTF: sat Chiștag, nr. 193/A

presedinte Popovici Rebeca

tel.: 0746072029

e-mail: asociatialin@yahoo.com

24.05.2023

14 43209/8.07.2022

Convenţie instituţională a părţilor prin asistenţă 

reciprocă, sprijin metodologic și de specialitate în 

domeniile în care fundația este acreditată

Fundația Casa Speranței

Adresa: mun. Oradea, str.Vasile Cârlova, 

nr.35; 

tel./fax.0259/210004;                        

 e-mail: secretariatcasasper@gmail.com;  

director Caba Corina

07.07.2023

15 54394/06.09.2022

Convenţie de colaborare instituţională prin 

asistenţă reciprocă, sprijin metodologic şi de 

specialitate în domeniile în care fundaţia este 

acreditată, respectiv Centru de zi pentru copii din 

familii cu probleme sociale

Fundația Creștină Diakonia

Adresa: Sacueni, str.Leta Mare, nr.32

tel: 0742068516; e-mail: 

diakoniabihor@gmail.com, 

director executiv Sarosi Arthur Zoltan

05.09.2023



16 60490/28.09.2022

Convenţie de colaborare instituţională prin 

asistenţă reciprocă, sprijin metodologic şi de 

specialitate în vederea imbunatatirii serviciilor 

oferite copiilor pentru care a fost dispusa o masura 

de protectie speciala

Fundația Căminul Felix

Adresa: mun. Oradea, str. Calea 

Sîntandrei, nr.120, jud. Bihor, tel./fax: 

0259/427432, președinte Filip Marcel 

Andron, director general Luncan Dana

27.09.2023

17 53201/31.08.2022

Convenție de colaborare privind colaborarea 

instituțională, asistență reciprocă prin sprijin 

metodologic și de specialitate

Asociația Creștină Nevoi 

Speciale Cighid

Adresa: Ghiorac, nr. 302, 

com.Ciumeghiu, jud. Bihor

Președinte Nistor Daniela

30.08.2023

18 67317/27.10.2022

Convenţie de colaborare instituţională prin 

asistenţă reciprocă prin sprijin metodologic şi de 

specialitate în domeniile în care fundaţia este 

acreditată si licentiata

Fundaţia Casa Copilului şi 

Tineretului ,,Kajanto Maria"

Adresa: Aleşd,str. Viilor, nr.30

tel: 0259342719

Director Balla Julia

e-mail: maria.kajanto@gmail.com

26.10.2023

19 78047/14.12.2022

Convenție de colaborare in vederea derularii unor 

activități cu caracter ocazional, dedicate dezvoltarii 

abilitatilor personale ale copiilor care befeficiaza de 

masura de protectie speciala la CTF Paleu si CTF 

Osorhei

Fundația Poarta Bucuriei

Adresa: mun. Oradea, Bd. Ştefan cel 

Mare, nr. 88, tel. 0359.804.300

email:cornelbucur@gmail.com

Președinte Bucur Cornel

13.12.2023

Compartimentul Monitorizare


