
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr.145/ 2007 
privind aprobarea încheierii Convenţiei de colaborare între 

Reprezentanţa UNICEF în România şi Consiliul judeţean Vaslui 
 

având în vedere Convenţia încheiată la data de 18 mai 2005 între Fondul Naţiunilor Unite pentru 
Copii (UNICEF) – Reprezentanţa Bucureşti şi Consiliul judetean Vaslui cu privire la înfiinţarea şi 
funcţionarea Observatorului judeţean pentru Drepturile Copilului şi Actul adiţional nr.1/2006 al acestei 
Convenţii; 
 în temeiul dispoziţiilor art.91, alin.(2), lit.b) şi ale art.97 din Legea nr.215/2001 privind  
administraţia publică locală, republicată,  

Consiliul judeţean Vaslui,    
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. - Se aprobă încheierea Convenţiei de colaborare între Reprezentanţa UNICEF în România 
şi Consiliul judeţean Vaslui, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. – Se mandatează domnul Corneliu Bichineţ, preşedinte al Consiliului judetean Vaslui, să 
semneze, în numele autorităţii deliberative judeţene, Convenţia de colaborare. 

                                Vaslui, 30 noiembrie 2007 
P R E Ş E D I N T E, 
Corneliu Bichineţ 

                     Contrasemnează:                  
                                                        Secretarul judeţului Vaslui, 

                                        Gheorghe Stoica 



CONSILIUL JUDETEAN VASLUI 
PRESEDINTE 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii Convenţiei de colaborare între Reprezentanţa 

UNICEF în România şi Consiliul judeţean Vaslui 
 

 Prin Hotărârea Consiliului judetean Vaslui nr.48/2005 s-a înfiinţat Observatorul judeţean pentru 
Drepturile Copilului, structură fără personalitate juridică, în subordinea Consiliului judeţean, ce are ca rol 
principal promovarea drepturilor copiilor şi tinerilor, în baza Convenţiei Naţiunilor Unite cu privire la 
respectarea şi promovarea drepturilor copilului, precum şi în baza altor documente internaţionale similare, 
şi crearea unui mecanism pentru monitorizarea realizărilor în domeniul protecţiei şi respectării drepturilor 
copiilor la nivel judeţean. 
 Ca urmare a Actului adiţional nr.1/2006 la Convenţia încheiată la data de 18 mai 2005 între 
Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) – Reprezentant Bucureşti şi Consiliul judetean Vaslui cu 
privire la înfiinţarea şi funcţionarea unui Observator judeţean pentru Drepturile Copilului, prin Hotărârea 
Consiliului judetean Vaslui nr.153/2006 termenul de desfăşurare a activităţii OJDC Vaslui se prorogă 
până la data de 31 decembrie 2007. 
 Prezenta Convenţie propusă spre a fi încheiată urmăreşte stabilirea unei relaţii de parteneriat ce 
are ca scop dezvoltarea capacităţii de acţiune şi a vizibilităţii OJDC Vaslui, alături de poziţionarea sa 
strategică în rândul principalilor factori cu responsabilităţi în asigurarea drepturilor copilului în judeţul 
Vaslui. Se urmăreşte stabilirea principalelor linii de acţiune pe termen scurt şi mediu pentru 
autonomizarea OJDC Vaslui şi crearea premizelor elaborării unui plan pe termen lung. 
 Prin această convenţie se stabilesc următoarele obiective pentru a fi îndeplinite de OJDC Vaslui: 

 Observarea realizării drepturilor copilului în judeţul Vaslui prin activităţi de monitorizare 
întreprinse în colaborare cu instituţii şi factori din domeniul social, educaţie şi sănătate; 

 Aprofundarea unor analize şi cercetări pornind de la o analiză de situaţie generală la nivelul 
judeţului cu privire la felul în care sunt realizate drepturile fundamentale de dezvoltare ale 
copilului (dreptul la familie, la educaţie, sănătate şi asistenţă socială); 

 Asigurarea de asistenţă în elaborarea strategiei judeţene pe termen scurt, mediu şi lung prin 
includerea perspectivei drepturilor copilului în mod integrat şi intersectorial; 

 Facilitarea dialogului între instituţiile de la nivel judeţean în vederea asigurării unei abordări 
unitare şi integrate în realizarea drepturilor copilului; 

 Promovarea drepturilor copilului în judeţul Vaslui prin intermediul diverselor acţiuni de 
conştientizare a opiniei publice, de reprezentare a intereselor copilului şi de participare precum şi 
prin dezvoltarea de alianţe la nivel local care să susţină proiectele de promovare a drepturilor 
copiilor şi tinerilor din judeţ. 

Potrivit Convenţiei ce urmează a fi încheiată, părţile se angajează să realizeze următoarele: 
1. UNICEF – Reprezentanţa Bucureşti: 

 Să asigure prin experţi naţionali sau internaţionali asistenţă tehnică de specialitate 
pentru recrutarea şi formarea echipei locale a OJDC Vaslui,  să organizeze periodic 
cursuri de instruire şi perfecţionare şi să asigure asistenţă tehnică de specialitate; 

 Să asigure consultanţa necesară actualizării bazei de date precum şi a utilizării datelor 
centralizate la nivel de OJDC Vaslui; 

 Să asigure logistica necesară desfăşurării activităţii şi suport de birotică, documentaţie, 
materiale informative, ghiduri şi alte instrumente necesare activităţii; 

 Să ofere suportul necesar pentru realizarea şi publicarea “Analizei de situaţie a copiilor 
din judeţul Vaslui” care se va constitui în instrument principal de lucru al OJDC Vaslui 
pentru determinarea tuturor acţiunilor viitoare; 

 Să ofere suportul necesar pentru întocmirea unui “Plan de acţiune pe termen scurt şi 
mediu pentru copii din judeţul Vaslui”; 

 Să asigure în funcţie de resursele disponibile, asistenţă tehnică şi financiară pentru 
implementarea unor activităţi prioritare din cadrul Planului Anual de Activităţi. 

2. Consiliul judetean Vaslui 



 Să acţioneze ca un punct de suport pentru poziţionarea şi dezvoltarea OJDC Vaslui; 
 Să promoveze o recunoaştere a OJDC Vaslui ca instituţie echidistantă faţă de alte instituţii 

din judeţ şi să asigure un număr de patru angajaţi; 
 Să redacteze în colaborare cu UNICEF România un Regulament de organizare şi 

funcţionare a OJDC Vaslui în conformitate cu termenii prezentei convenţii; 
 Să sprijine în continuare funcţionarea Grupului Consultativ, constituit ca organism de 

consultanţă pentru OJDC Vaslui; 
 Să asigure spaţiul necesar desfăşurării activităţilor de către OJDC Vaslui şi să suporte toate 

cheltuielile necesare funcţionării spaţiului care pentru anul 2008 se ridică la suma de 
60.000 lei; 

 Să asigure un buget minim de 125.000 lei. 
 Prezenta Convenţie intră în vigoare în momentul în care va fi semnată de ambele părţi şi este 
valabilă până la sfârşitul anului 2009, valabilitatea acesteia putându-se încheia înainte de termen cu 
acordul comun al celor două părţi. De asemenea, Convenţia poate fi prelungită printr-un acord scris între 
UNICEF şi Consiliul judetean Vaslui.  

Fata de  considerentele arătate mai sus, vă propun să adoptaţi proiectul de hotărâre privind 
aprobarea încheierii Convenţiei de colaborare între Reprezentanţa UNICEF în România şi Consiliul 
judeţean Vaslui în forma prezentată. 
  

P R E S E D I N T E, 
Corneliu Bichineţ 

 
 
 

         



ANEXĂ 
                                                                                la Hotărârea nr.145/2007 

Convenţie de Colaborare 
între 

Reprezentanţa UNICEF în România 
şi 

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
Noiembrie 2007 

 
Preambul: 
Prezenta Convenţie este încheiată între: 
UNICEF (Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii), organism interguvernamental internaţional înfiinţat de 
Consiliul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite, prin Reprezentanţa din România cu sediul în 
Bucureşti, B-dul Primăverii nr. 48A, reprezentat de Dl. Pierre POUPARD, Reprezentant UNICEF 
România, 
şi 
CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI având sediul în Vaslui, Str. Stefan Cel Mare, nr. 790, România, 
reprezentat de Dl. Corneliu Bichineţ, Preşedinte al Consiliului Judeţean. 
 Prezenta Convenţie reflectă înţelegerea şi acordul dintre Consiliul Judeţean Vaslui şi UNICEF 
pentru întărirea capacităţii administrative şi poziţionarea strategică a Observatorului Judeţean pentru 
Drepturile Copilului Vaslui pentru perioada 2008 – 2009. 
 Observatorul Judeţean pentru Drepturile Copilului Vaslui a fost înfiinţat prin Hotărârea nr. 
48/2005 emisă de către Consiliul Judeţean Vaslui în urma semnării Convenţiei de Colaborare între 
Consiliul Judeţean şi UNICEF în data de 18 mai 2005.  
I. Obiectul convenţiei de colaborare 
 Prin prezenta convenţie se stabileşte o relaţie de parteneriat care are ca scop dezvoltarea 
capacităţii de acţiune şi a vizibilităţii Observatorului Judeţean pentru Drepturile Copilului (OJDC) Vaslui, 
alături de poziţionarea sa strategică în rândul principalilor actori cu responsabilităţi în asigurarea 
drepturilor copilului din Judeţul Vaslui, având în centrul activităţilor sale promovarea şi observarea 
realizării drepturilor copilului, precum şi asigurarea includerii perspectivei acestor drepturi în strategiile 
judeţene, conform Convenţiei cu privire la Drepturile Copilului .  
II. Termenii şi obiectivele în baza cărora se încheie convenţia 
 În urmărirea scopului sus-menţionat prezenta convenţie îşi propune o serie de precizări cu privire 
la rolul şi poziţionarea OJDC care alături de obiectivele fixate pentru OJDC Vaslui vor constitui 
principalele linii de acţiune pe termen scurt şi mediu, permiţând totodată autonomizarea OJDC şi crearea 
premizelor elaborării unui plan pe termen lung.  
 OJDC Vaslui a fost creat cu scopul de a promova şi de a contribui la respectarea drepturilor 
copiilor şi ale tinerilor conform documentelor internaţionale sus-menţionate precum şi de a crea şi asigura 
un mecanism eficient pentru observarea realizării drepturilor copiilor şi tinerilor din judeţ. 
 Luând în considerare cele sus-menţionate prezenta convenţie stabileşte următoarele:  
II.1. Obiectivele Observatorului Judeţean pentru Drepturile Copilului sunt: 
1) Observarea realizării drepturilor copilului în judeţul Vaslui prin activităţi de monitorizare întreprinse 
în colaborare cu o serie de instituţii şi actori din domeniul social şi cele conexe, în special sănătate şi 
educaţie, pe baza unor instrumente adecvate şi unanim recunoscute. 
2) Aprofundarea unor analize şi cercetări, pornind de la o analiză de situaţie generală la nivelul judeţului, 
cu privire la felul în care sunt realizate drepturile fundamentale de dezvoltare ale copilului (dreptul la 
familie, la educaţie, la sănătate şi la asistenţă socială).  
3) Asigurarea de asistenţă în elaborarea strategiei judeţene pe termen scurt, mediu şi lung prin includerea 
perspectivei drepturilor copilului în mod integrat şi intersectorial. 
4) Facilitarea dialogului inter-instituţional de la nivel judeţean în vederea asigurării unei abordări unitare 
şi integrate în realizarea drepturilor copilului. 
5) Promovarea drepturilor copilului în judeţul Vaslui prin intermediul diverselor acţiuni de conştientizare 
a opiniei publice, de reprezentare a intereselor copilului şi de participare precum şi prin dezvoltarea de 
alianţe la nivel local care să susţină proiectele de promovarea drepturilor copiilor şi tinerilor din judeţ.  



 II.2. Poziţionarea Observatorul Judeţean pentru Drepturile Copilului  
 OJDC Vaslui este instituţia de la nivel judeţean care acţionează complementar cu alte instituţii în 
vederea respectării şi promovării drepturilor tuturor copiilor şi tinerilor.  
 Totodată OJDC Vaslui este instituţia care prezintă în mod integrat modul în care sunt realizate 
drepturile copilului în judeţ şi care se constituie în factor de legătură, mediere şi comunicare între 
instituţiile din judeţ în domeniile care privesc dezvoltare armonioasă a copiilor şi tinerilor.  
 Complementar dar nesuprapunându-se cu activităţile derulate de instituţiile publice cu 
responsabilităţi în domeniul respectării drepturilor copilului, sau de cele ale Organizaţiilor Non-
Guvernamentale, OJDC Vaslui se constituie în instituţia care oferă decidenţilor politici de la nivel 
judeţean un plus de valoare şi expertiză în ceea ce priveşte: 
· Observarea si analiza integrată şi inter-sectorială a unor fenomene sociale şi centralizarea de date 
complexe în domeniul drepturilor copilului, 
· Dezvoltarea alianţelor la nivel local prin rolul său de facilitator al dialogului între instituţii care au 
activitate în domeniile prezentate mai sus, 
· Oferirea de informaţii pertinente pe baza cărora decidenţii politici ai judeţului vor putea ajusta în 
mod eficace şi eficient politicile sociale din domeniul realizării drepturilor copiilor şi tinerilor din judeţ 
care au impact asupra bunăstării întregii populaţii şi asupra eficienţei planificării serviciilor sociale. 
II.3.  Statutul Observatorului Judeţean pentru Drepturile Copilului  
 Pentru realizarea celor menţionate mai sus OJDC Vaslui funcţionează în subordinea Consiliului 
Judeţean Vaslui, se poziţionează echidistant vis-a-vis de celelalte instituţii publice şi private şi dispune de 
un buget de funcţionare care să îi asigure implementarea tuturor activităţilor care să conducă la atingerea 
obiectivelor stabilite. 
III. Roluri şi responsabilităţi 
 Pentru a obţine rezultatele aşteptate, fiecare parte a prezentei Convenţii de Colaborare se 
angajează să respecte obligaţiile asumate după cum urmează: 
Consiliul Judeţean Vaslui este de acord:  
· Să acţioneze ca un punct de suport pentru poziţionarea şi dezvoltarea OJDC Vaslui, 
· Să promoveze o recunoaştere a OJDC ca instituţie echidistantă faţă de alte instituţii din judeţul 
Vaslui şi să asigure numărul adecvat de angajaţi pentru echipa OJDC Vaslui, 
· Să redacteze în colaborare cu UNICEF România un Regulament de Organizare şi de funcţionare a 
OJDC Vaslui  în conformitate cu termenii prezentei convenţii,  
· Să asigure un spaţiu cât mai adecvat activităţilor derulate de către OJDC Vaslui şi să suporte toate 
cheltuielile necesare funcţionării spaţiului, 
· Să asigure un buget minim necesar activităţilor derulate de către OJDC Vaslui şi aprobate de către 
Consiliul Judeţean prin Planul Anual de Activităţi, 
· Să sprijine în continuare funcţionarea Grupului Consultativ, constituit ca organism de consultanţă 
pentru OJDC Vaslui. 
UNICEF este de acord: Să asigure expertiza tehnică, oferită de către experţii naţionali sau internaţionali, 
să organizeze periodic cursuri de formare a personalului OJDC şi să acorde asistenţă tehnică de 
specialitate pentru echipa locală a OJDC, 
· Să asigure consultanţă necesară actualizării bazei de date precum şi a utilizării datelor centralizate la 
nivel de OJDC, 
· Să asigure logistica necesară desfăşurării activităţii şi suport de birotică, documentaţie, materiale 
informative, ghiduri şi alte instrumente necesare activităţii OJDC, 
· Să ofere suportul necesar pentru realizarea şi publicarea "Analizei de situaţie a copiilor din judeţul 
Vaslui " care se va constitui în instrument principal de lucru al OJDC pentru determinarea tuturor 
acţiunilor viitoare, 
· Să ofere suportul necesar, pe baza analizei sus-menţionate, pentru întocmirea unui "Plan de acţiune 
pe termen scurt şi mediu pentru copiii din judeţul Vaslui ", 
· Să asigure în funcţie de resursele disponibile, asistenţă tehnică şi financiară pentru implementarea 
unor activităţi prioritare din cadrul Planului Anual de Activităţi. 
IV. Raportare, monitorizare şi evaluare 
 În cadrul activităţilor curente, Observatorul Judeţean pentru Drepturile Copilului va elabora un 
raport anual ce va fi înaintat Consiliului Judeţean şi UNICEF pentru aprobare. 



 Evaluarea realizărilor şi impactului activităţilor întreprinse de Observatorul Judeţean pentru 
Drepturile Copilului va fi realizată anual de către o echipă mixtă din reprezentanţi ai Consiliului Judeţean 
şi UNICEF. 
V. Responsabilitate 
  UNICEF nu este obligat să garanteze pentru orice a treia parte pentru orice cerere,  datorie, 
despăgubire, pagubă ivită în timpul implementării prezentei Convenţii şi care poate fi folosită împotriva 
Consiliului Judeţean Vaslui.  
VI. Privilegii şi imunităţi 
 Nimic din conţinutul prezentei convenţii nu se va bucura în mod expres sau implicit de privilegiile 
şi imunităţile acordate Naţiunilor Unite sau UNICEF.  
VII. Circumstanţe neprevăzute / Forţă majoră 
 În cazul unor circumstanţe neprevăzute sau în caz de forţă majoră care vor împiedica sau interveni 
în timpul implementării prezentei Convenţii, UNICEF şi Consiliul Judeţean Vaslui pot fi exonerate de 
obligaţiile menţionate mai sus. 
VIII. Termene şi limite 
 Prezenta Convenţie intră în vigoare în momentul în care va fi semnată de ambele părţi, UNICEF şi 
Consiliul Judeţean Vaslui, şi este valabilă până la sfârşitul anului 2009. Prezenta Convenţie îşi poate 
încheia valabilitatea înainte de termen cu acordul comun al celor două părţi sau poate fi prelungită printr-
un acord scris între UNICEF şi Consiliul Judeţean Vaslui.  
 Colaborarea dintre părţi va începe de la data semnării prezentei Convenţii şi va fi analizată de 
către UNICEF şi Consiliul Judeţean Vaslui în cadrul unor întâlniri comune care vor fi organizate o dată la 
fiecare 6 luni.  
 La sfârşitul anului 2008 va avea loc o analiză comună cu scopul evaluării unui an de activitate şi a 
rezultatelor obţinute, ocazie cu care se va hotărî şi forma sub care prezenta Convenţie va continua: în 
forma actuală sau sub o formă modificată.  
IX. Litigii 
 Orice dispută, controversă sau reclamaţie apărută în legătură cu prezenta Convenţie sau orice 
încălcări, consecinţe negative sau incorectitudini vor fi lămurite pe cale amiabilă prin negociere sau în 
faţa instanţelor de judecată române.  
X.  Dispoziţii finale 
 Prezenta Convenţie poate fi modificată doar printr-un acord comun între UNICEF şi Consiliul 
Judeţean Vaslui.  
 Nici una din părţi nu are autoritatea de a lua decizii pentru cealaltă parte sau să îndeplinească 
obligaţiile celeilalte părţi. 
 Prezenta Convenţie se încheie în patru exemplare identice atât în limba engleză (original) cât şi în 
limba română (traducere). Fiecare parte va primi un exemplar în limba engleză şi un exemplar în limba 
română . 
 
 
SEMNATARI 
 
Din partea Consiliului Judeţean Vaslui,                 Din partea UNICEF, 
Semnat în ___ noiembrie 2007                        Semnat în ___ noiembrie 2007 
 
Dl. Corneliu BICHINEŢ                Dl. Pierre POUPARD  
 
Preşedinte,                             Reprezentant,                                     
Consiliului Judeţean Vaslui                UNICEF România 
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