
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr.28/2008 
privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului “Europarteneri” 

 
 

având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului Programului “Fondul de Modernizare 
pentru Dezvoltarea Administraţiei la nivel local III - IV” – Phare 2006; 
 având în vedere prevederile contractului de finanţare PHARE RO 2005/017-553.01.03.06 - 
VS1155, semnat între Consiliul Judeţean Vaslui şi Ministerul Internelor şi Reformei Administrative; 
 având în vedere adresa Ministerului Internelor şi Reformei Administrative nr.372201/2 din 
07.02.2008; 
 având în vedere dispoziţiile art.14, art.91 alin.(1) lit. b) şi lit. e), alin.(3) lit. d), alin. (6) lit. c) 
din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

în temeiul art.97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,  
Consiliul judeţean Vaslui,    

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art.1. - Se aprobă Acordul de parteneriat între Consiliul Judeţean Vaslui şi Consiliile Locale 

ale comunelor Băceşti, Codăeşti, Epureni, Lipovăţ, Pădureni şi Perieni pentru realizarea proiectului 
“Europarteneri”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. - Se mandatează domnul Corneliu Bichineţ, preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, să 
semneze, în numele autorităţii deliberative judeţene, Acordul de parteneriat.  

Art.3. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcţiile tehnică, 
economică, dezvoltare locală, integrare europeană, relaţii internaţionale şi Biroul contabilitate ale 
Consiliului Judeţean Vaslui.  

Art.4. – Câte un exemplar din prezenta hotărâre va fi comunicat Consiliilor Locale ale 
comunelor Băceşti, Codăeşti, Epureni, Lipovăţ, Pădureni şi Perieni  

           
    Vaslui, 27 februarie 2008 

 
 
 

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

                                                                                                         Contrasemnează: 
                                                                                                                                       Secretarul judeţului Vaslui, 
                                                                                                                                              Gheorghe Stoica 



       Anexa  
la Hotărârea nr.28/2008 

 
ACORD DE PARTENERIAT 

 
Între 
PARTENER COORDONATOR- CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI, cu sediul in Vaslui- 
Romania, str. Ste fan cel Mare nr.79, reprezentat de dl. CORNELIU BICHINEŢ- PRESEDINTE, 
denumit în continuare “Consiliul Judeţean Vaslui” 
şi 
PARTENER – CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂCEŞTI, cu sediul in Comuna Băceşti, 
reprezentat de dl. HORAŢIU CĂRĂRUŞU- PRIMAR, denumit in continuare “Consiliul Local 
Băceşti” 
şi 
PARTENER- CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CODĂEŞTI, cu sediul in comuna Codăeşti, 
reprezentat de Dl. LIVINŢ PETRU- PRIMAR, denumit in continuare “Consiliul Local Codăeşti” 
şi 
PARTENER – CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI EPURENI, cu sediul in comuna Epureni. 
reprezentat prin dl. ONICA CONSTANTIN - PRIMAR, denumit in continuare “Consiliul Local 
Epureni” 
şi 
PARTENER – CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LIPOVĂŢ, cu sediul in comuna Lipovăţ, 
reprezentat prin dl. HRISCU VALERIAN- PRIMAR , denumit in continuare “Consiliul Local 
Lipovăţ” 
şi 
PARTENER – CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂDURENI, cu sediul in comuna Pădureni, 
reprezentat prin dl. DIACONU TEMISTOCLE - PRIMAR , denumit in continuare “Consiliul Local 
Pădureni” 
şi  
8 
PARTENER – CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIENI, cu sediul in comuna Perieni, 
reprezentat prin dl. ROŞCA VASILE- PRIMAR , denumit in continuare “Consiliul Local Perieni” 

1. Obiectul acordului 
Obiectul acordului este formalizarea aranjamentelor interne de cooperare intre cei şapte parteneri, 

in vederea implementarii proiectului “EUROPARTENERI”, finantat prin Programul Fondul de 
Modernizare al Administraţiei Publice Locale - Phare 2006 (contract nr. PHARE 2006/018-
147.01.03.02.03 VS 1155). 

 
2. Rolul si responsabilitatile partilor 

2.1. In calitate de coordonator de proiect, Consiliul judetean Vaslui va asigura: 
a) managementul general, financiar, asistentul manager al proiectului 
b) co-finantarea in numerar a proiectului 
c) infrastructura si logistica necesare desfasurarii activitatilor de management al proiectului: 

birou, sala curs, echipament instruire, telefon, fax, copiator 
d) facilitarea constituirii reţelei pilot de informare şi comunicare 
e) comunicarea permanentă cu  membrii reţelei  la cele trei nivele (Consiliu judeţean- centre 

zonele-comune reţea) 
f) asistenţă tehnică în elaborarea portofoliului de proiecte al comunelor care fac parte din reţea, la 

sediul comunelor 
g) asistenţă tehnică în elaborarea fişelor de proiect pentru ideile de proiecte identificate 
h) instruirea persoanelor desemnate de Consiliile locale din reţea, care să se ocupe de gestionarea 

proiectelor cu finanţare nerambursabilă 
i) gestionarea sistemului electronic de colectare a datelor  referitoare la portofoliul de proiecte 

judeţean 
j) organizarea si desfasurarea fiecarei activitati. 



2.2. Consiliul local al comunei Lipovăţ, în calitatea sa de partener, va asigura: 
a) diseminarea informaţiei europene primită de la Consiliul judeţean Vaslui celor 5 comune din 

zona pilot 
b) convocarea la întâlnirile de lucru cu asistenţa tehnică a comunelor din zona pilot 
c) spaţiu pentru întâlnirile de lucru ale comunelor din raza de acţiune 
d) persoană care să participe la instruirile organizate de Consiliul Judeţean Vaslui şi care va 

răspunde de relaţia de comunicare şi informare cu ofiţerul de comunicare desemnat de 
solicitant 

e) colectarea fişelor de proiecte elaborate cu asistenţa tehnică a specialiştilor din Consiliul 
Judeţean Vaslui  şi înscrierea lor în sistemul de colectare a datelor gestionat de Consiliul 
Judeţean Vaslui 

2.3. Consiliul local Băceşti, în calitatea sa de partener, va asigura: 
a) diseminarea informaţiei europene primită de la Consiliul judeţean Vaslui celor 5 comune din 

zona pilot 
b) convocarea la întâlnirile de lucru cu asistenţa tehnică a comunelor din zona pilot 
c) spaţiu pentru întâlnirile de lucru ale comunelor din raza de acţiune 
d) persoană care să participe la instruirile organizate de Consiliul Judeţean Vaslui şi care va 

răspunde de relaţia de comunicare şi informare cu ofiţerul de comunicare desemnat de 
solicitant 

e) colectarea fişelor de proiecte elaborate cu asistenţa tehnică a specialiştilor din Consiliul 
Judeţean Vaslui  şi înscrierea lor în sistemul de colectare a datelor gestionat de Consiliul 
Judeţean Vaslui 

2.4. Consiliul local Perieni , în calitatea sa de partener,  va asigura : 
a) diseminarea informaţiei europene primită de la Consiliul judeţean Vaslui celor 5 comune din 

zona pilot 
b) convocarea la întâlnirile de lucru cu asistenţa tehnică a comunelor din zona pilot 
c) spaţiu pentru întâlnirile de lucru ale comunelor din raza de acţiune 
d) persoană care să participe la instruirile organizate de Consiliul Judeţean Vaslui şi care va 

răspunde de relaţia de comunicare şi informare cu ofiţerul de comunicare desemnat de 
solicitant 

e) colectarea fişelor de proiecte elaborate cu asistenţa tehnică a specialiştilor din Consiliul 
Judeţean Vaslui  şi înscrierea lor în sistemul de colectare a datelor gestionat de Consiliul 
Judeţean Vaslui 

2.5. Consiliul local Epureni, în calitatea sa de partener,  va asigura: 
a) diseminarea informaţiei europene primită de la Consiliul judeţean Vaslui celor 5 comune din 

zona pilot 
b) convocarea la întâlnirile de lucru cu asistenţa tehnică a comunelor din zona pilot 
c) spaţiu pentru întâlnirile de lucru ale comunelor din raza de acţiune 
d) persoană care să participe la instruirile organizate de Consiliul Judeţean Vaslui şi care va 

răspunde de relaţia de comunicare şi informare cu ofiţerul de comunicare desemnat de 
solicitant 

e) colectarea fişelor de proiecte elaborate cu asistenţa tehnică a specialiştilor din Consiliul 
Judeţean Vaslui  şi înscrierea lor în sistemul de colectare a datelor gestionat de Consiliul 
Judeţean Vaslui 

2.6. Consiliul local Pădureni, în calitatea sa de partener, va asigura : 
a) diseminarea informaţiei europene primită de la Consiliul judeţean Vaslui celor 5 comune din 

zona pilot 
b) convocarea la întâlnirile de lucru cu asistenţa tehnică a comunelor din zona pilot 
c) spaţiu pentru întâlnirile de lucru ale comunelor din raza de acţiune 
d) persoană care să participe la instruirile organizate de Consiliul Judeţean Vaslui şi care va 

răspunde de relaţia de comunicare şi informare cu ofiţerul de comunicare desemnat de 
solicitant 

e) colectarea fişelor de proiecte elaborate cu asistenţa tehnică a specialiştilor din Consiliul 
Judeţean Vaslui  şi înscrierea lor în sistemul de colectare a datelor gestionat de Consiliul 
Judeţean Vaslui 



2.7. Consiliul local Codăeşti, în calitatea sa de partener, va asigura : 
a) diseminarea informaţiei europene primită de la Consiliul judeţean Vaslui celor 5 comune din 

zona pilot 
b) convocarea la întâlnirile de lucru cu asistenţa tehnică a comunelor din zona pilot 
c) spaţiu pentru întâlnirile de lucru ale comunelor din raza de acţiune 
d) persoană care să participe la instruirile organizate de Consiliul Judeţean Vaslui şi care va 

răspunde de relaţia de comunicare şi informare cu ofiţerul de comunicare desemnat de 
solicitant 

e) colectarea fişelor de proiecte elaborate cu asistenţa tehnică a specialiştilor din Consiliul 
Judeţean Vaslui  şi înscrierea lor în sistemul de colectare a datelor gestionat de Consiliul 
Judeţean Vaslui 

3. Termeni şi condiţii 
3.1. Perioada de implementare a proiectului este 18.01.2008-17.01.2009. Numai cheltuielile efectuate 
în perioada indicată mai sus pentru realizarea activităţilor vor fi eligibile.  
3.2. Procedurile de implementare a proiectului sunt cele comunicate de Autoritatea Contractantă 
(Ministerul Internelor şi Reformei Administrative), prin Autoritatea de Implementare (Unitatea 
Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice). 
3.3. Partenerii se angajează sa participe efectiv la managementul, cooordonarea şi implementarea 
concretă a activităţilor care le sunt încredinţate, ca parte a proiectului. 
3.4. Pentru desfăşurarea acţiunilor proiectului, partenerii vor efectua cheltuieli numai în conformitate 
cu bugetul proiectului, anexa la contractul de finantare şi la prezentul acord. Orice cheltuială care nu 
este prevazută în buget sau care depaşeşte bugetul este considerată cheltuială neeligibilă. 

4. Rapoarte 
4.1. Partenerul coordonator are raspunderea de a transmite Autoritaţii de Implementare rapoarte 
tehnice şi financiare, în conformitate cu condiţiile contractului de finanţare. 
4.2. Întru-cât partenerii răspund pentru realizarea activităţilor pe plan local, ei vor transmite 
coordonatorului datele relevante pentru întocmirea rapoartelor sus menţionate pe baza planului de 
activităţi, anexă la contractul de finanţare şi la prezentul acord. 
4.3. Partenerul coordonator va păstra originalele tuturor documentelor justificative ale proiectului. 
Partenerii vor păstra copii ale documentelor justificative. 

5. Copy-right 
Nici unul dintre parteneri nu va furniza vreunui terţ materiale care i-au fost încredinţate pe durata 

implementării proiectului şi pentru care un alt partener deţine dreptul exclusiv de copy-right, fara 
acordul prealabil, în scris, al partenerului care este proprietarul materialului. 

6. Documentele protocolului sunt: 
a. Acord de parteneriat 
b. Descrierea activitatilor proiectului 
c. Planul activităţilor proiectului 
d. Bugetul proiectului 
7. Descrierea partenerilor 
 

 Partener coordonator 

Denumirea oficială  completă  CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 

Naţionalitate Română 

Statut juridic Autoritate a administratiei publice locale, la nivel de judet 

Adresa oficială: Str. Stefan cel Mare, nr.79, cod 730168, Vaslui  

Persoana de contact: Bichineţ Corneliu 

Număr de telefon: 004-0235/361089 

Număr de fax: 004-0235/361090 



Experienţa altor proiecte 
similare, în legătură cu rolul în 
implementarea proiectului 
propus 

Experienţă în derularea proiectelor cu finanţare europeană: aplicant în 3 
proiecte şi partener într-un proiect depuse pe Programul Phare 2002- 
fondul de modernizare pentru dezvoltarea administratiei la nivel local, 
aplicant într-un proiect depus pe Programul Tacis CBC 2003, aplicant 
într-un proiect depus pe Programul Phare de Microproiecte- Fondul 
Europa 2003, aplicant într-un proiect depus pe Programul Phare de 
Microproiecte- Fondul Europa 2005. 

 
 Partener 1 Partener 2 

Denumirea oficială  
completă  

CONSILIUL LOCAL LIPOVAT CONSILIUL LOCAL CODĂEŞTI 

Naţionalitate Română Română 

Statut juridic Autoritate publica locală Autoritate publica locală 

Adresa oficială com. Lipovat,  jud. Vaslui com. Codăeşti,jud. Vaslui 

Persoana de contact Hriscu Valerian Livinţ Petru 

Nr. telefon: 0235 345 682 0235 341 114 

Nr. fax: 0235 345 615 0235 341 300 

Experienţa altor proiecte 
similare, în legătură cu 
rolul în implementarea 
proiectului propus 

Experienţă în derularea poiectelor cu 
finanţare nerambursabilă: în 4 proiecte - 
partener; 1 proiect - solicitant. 

Partener în două proiecte cu finanţare 
nerambursabilă. 

Istoricul cooperării cu 
partenerul principal 

Consiliul judeţean Vaslui a contribuit la 
elaborarea cererii de finanţare pentru 
proiectul „Cultura fără frontiere”, al 
cărui solicitant este Consiliul local 
Lipovăţ. 

Consiliul local Codăeşti este  
- partener la implementarea 
proiectului privind înfiinţarea 
Centrului medico-social.  
- membru al reţelei de comunicare 
creată de ADR N-E 

 
 Partener 3 Partener 4 

Denumirea oficială  
completă  

CONSILIUL LOCAL EPURENI CONSILIUL LOCAL PĂDURENI 

Naţionalitate Română Română 

Statut juridic Autoritate publica locală Autoritate publica locală 

Adresa oficială com. Epureni,  jud. Vaslui com. Pădureni,  jud. Vaslui 

Persoana de contact Onica Consantin Diaconu Temistocle 

Nr. telefon: 0235 429 626 0235 485 785 

Nr. fax: 0235 429 626 0235 485 851 

Experienţa altor proiecte 
similare, în legătură cu 
rolul în implementarea 
proiectului propus 

Experienţă în derularea poiectelor cu 
finanţare nerambursabilă: în 4 proiecte - 
partener; 1 proiect - solicitant. 

Partener în două proiecte cu finanţare 
nerambursabilă. 

Istoricul cooperării cu 
partenerul principal 

Colaborare privind elaborarea de cereri 
de finanţare. 

 

 



 Partener 5 Partener 6 

Denumirea oficială  
completă  

CONSILIUL LOCAL PERIENI CONSILIUL LOCAL BĂCEŞTI 

Naţionalitate ROMÂNĂ ROMÂNĂ 

Statut juridic  Autoritate publica locală Autoritate publica locală 

Adresa oficială COMUNA PERIENI, JUDEŢ VASLUI COMUNA BĂCEŞTI, JUDEŢ IAŞI 

Persoana de contact Roşca Vasile Horaţiu Cărăuşu 

Nr. telefon: 0235 427 092 0235 458 514 

Nr. fax: 0235 427 092 0235 458 506 

Experienţa altor proiecte 
similare, în legătură cu 
rolul în implementarea 
proiectului propus 

Partener în două proiecte finanţate din 
fonduri nerambursabile.  

Membru al reţelei de comunicare 
dezvoltată de Agenţia de Dezvoltare 
Nord-Est. 

Istoricul cooperării cu 
partenerul principal 

Solicitant în proiectul „Birou 
informatizat Perieni”, derulat în 
parteneriat cu Consiliul judeţean Vaslui. 

Partener într-un proiect de alimentare 
cu apă.  

 
8. Declaraţia de Parteneriat 

Parteneriatul este o relaţie de substanţă între două sau mai multe organizaţii, ce presupune împărţirea 
responsabilităţilor în derularea proiectului finanţat de către Autoritatea Contractantă.  
Pentru a se asigura că proiectul se derulează în bune condiţii, Autoritatea Contractantă solicită tuturor 
partenerilor (inclusiv partenerului principal care semnează contractul) să recunoască aceasta, 
consimţind la principiile de bună practică a parteneriatului, stipulate mai jos: 

Principiile de Bună Practică a Parteneriatului   
1. Toţi partenerii trebuie să fi citit Cererea de Finanţare şi să fi înţeles care va fi rolul lor în proiect; 
2. Toţi partenerii trebuie să fi citit Contractul standard de finanţare nerambursabilă şi să fi înţeles 

care vor fi obligaţiile lor contractuale în cazul acordării finanţării nerambursabile. Partenerii 
autorizează partenerul coordonator să semneze contractul cu Autoritatea Contractantă şi să-i 
reprezinte în toate relaţiile cu Autoritatea Contractantă, în contextul implementării proiectului. 

3. Partenerul coordonator trebuie să se consulte regulat cu partenerii săi şi să-i informeze asupra 
tuturor aspectelor privind evoluţia proiectului. 

4. Toţi partenerii trebuie să primească copii ale rapoartelor – narative şi financiare – înaintate 
Autorităţii Contractante. 

5. Propunerile de modificări substanţiale ale proiectului (de ex., activităţi, parteneri etc.) trebuie să 
fie consimţite de parteneri înainte de a fi trimise către Autoritatea Contractantă.  În cazul în care 
nu se poate ajunge la o înţelegere, partenerul coordonator trebuie să informeze Autoritatea 
Contractantă cu privire la aceasta, atunci când înaintează spre aprobare propunerea de modificare.  

6. Înainte de terminarea proiectului, partenerii trebuie să consimtă asupra unei distribuţii echitabile a 
echipamentelor, vehiculelor şi bunurilor dobândite din finanţarea nerambursabilă UE, între 
partenerii locali situaţi în ţările vizate. Copii ale titlurilor de transfer trebuie ataşate raportului 
final. 

7. În cazul în care unul dintre parteneri are o datorie neplătită faţă de Autoritatea Contractantă, 
oricând ar apărea această situaţie, aceleaşi documente depuse de partenerul coordonator vor fi 
depuse cât mai repede şi de către partenerul aflat în situaţia menţionată mai sus. 
9. Echipa de implementare a proiectului 

9.1. Echipa de implementare a proiectului este compusa din: 
Manager proiect - TCACIUC MIHAI SORIN,consilier, Direcţia dezvoltare locală, integrare 
europeană, relaţii internaţionale, Consiliul judetean Vaslui 
Asistent manager - LUPU ANCA MIHAELA, consilier, Direcţia dezvoltare locală, integrare 
europeană, relaţii internaţionale, Consiliul judetean Vaslui 



Manager financiar - TIMOFTICIUC CĂTĂLIN ELVIS, consilier, Direcţia dezvoltare locală, 
integrare europeană, relaţii internaţionale, Consiliul judetean Vaslui 
9.2. Orice modificare in componenta echipei de implementare a proiectului se face numai in cazuri 
temeinic justificate (demisie, concediu de boala, concediu de maternitate) si numai prin Act adiţional 
semnat între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative si Consiliul judetean Vaslui. 

10.  Dispozitii finale 
Prezentul acord a fost semnat astăzi, 28.02.2008, in municipiul Vaslui, în şapte exemplare 

originale, cate unul de fiecare parte. 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
P R E Ş E D I N T E 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea  

Acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului „Europarteneri” 
 

DOAMNELOR ŞI DOMNILOR CONSILIERI, 
Consiliul judeţean Vaslui urmăreşte maximizarea capacităţii de absorbţie a finanţărilor UE de 

către structurile administrative cu resurse limitate (autorităţile locale din mediul rural) prin furnizarea de 
informaţii cu privire la sursele de finanţare nerambursabilă şi prin acordarea de asistenţă în identificarea 
şi dezvoltarea celor mai bune propuneri de proiect. Pentru a veni în ajutorul comunităţilor rurale, 
Consiliul a depus şi a obţinut finanţare pentru proiectul „Europarteneri” , prin Fondul de 
Modernizare al Administraţiei Publice Locale – Programul Phare 2005-2006.  

Prin proiect,  se urmăreşte crearea, la nivelul comunităţilor rurale, a 6 centre zonale pilot de 
diseminare a informaţiilor transmise de personalul (responsabilul cu probleme de comunicare) Direcţiei 
de integrare.  Fiecare centru va avea obligaţia de a transmite informaţia şi de a asigura o bună 
comunicare cu încă 5 unităţi administrative din comunităţile dispuse din punct de vedere geografic, în 
jurul său. Urmărim ca nucleul de comunicare să fie format din specialiştii Consiliului judeţean care vor 
transmite informaţia centrelor zonale pilot, iar aceştia la rândul lor, se vor comporta ca multiplicatori de 
informaţie pentru comunele adiacente.  

De asemenea, se doreşte realizarea unui feed back eficient, prin colectarea datelor privitoare la 
portofoliul de proiecte şi urmărirea acestora pe toate fazele de proiect (de la identificarea ideii, pana la 
finalizarea implementării proiectelor), pe cele trei nivele: local (36 de primarii)- zonal (cele 6 centre 
zonale)- judetean (Consiliul judetean). 

Cele 6 centre pilot vor fi create la nivelul consiliilor locale partenere – Lipovăţ, Codăeşti, 
Epureni, Pădureni, Perieni, Băceşti.  Parteneri în proiect: Consiliul Judeţean Vaslui – partener 
coordonator, consiliile locale ale comunelor Lipovăţ, Codăeşti, Epureni, Pădureni, Perieni, Băceşti - 
parteneri. 

Prin adresa nr.372201/2 a Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, se solicită 
încheierea Acordului de parteneriat. 

Faţă de cele prezentate mai sus, am iniţiat proiectul de hotărâre privind  aprobarea 
Acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului „Europarteneri”, pe care vă rog să îl aprobaţi 
în forma prezentată. 

 
 

PREŞEDINTE, 
Corneliu Bichineţ 

              


