
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr.29/2008 
privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului “Management de 

calitate la Consiliul judeţean Vaslui” 
 
 

având în vedere adresa nr.372201/2/7.02.2008  a Ministerului Internelor şi Reformei 
Administrative; 

având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul Phare 2005 şi Phare 
2006- Fondul de modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local;  
 având în vedere prevederile contractului de finanţare nr. RO 2006/018-147.01.03.02.03 VS 
1158, încheiat între Consiliul judeţean Vaslui şi Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare din cadrul 
Ministerului Economiei şi Finanţelor; 

având în vedere dispoziţiile art.91 alin.(1) lit. a) şi lit.e), alin. 5, lit.a), 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 Consiliul judeţean 
Iaşi, încheiat în vederea realizării proiectului “Management de calitate la Consiliul judeţean Vaslui ”, 
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 Direcţia dezvoltare 
locală, integrare europeană, relaţii internaţionale a Consiliului Judeţean Vaslui.  

Art.4. – Un exemplar din prezenta hotărâre va fi comunicat Consiliului judeţean Iaşi . 
 

 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.29/2008 

 
 

ACORD DE PARTENERIAT 
 
 
Între 
PARTENER COORDONATOR- CONSILIUL JUDETEAN VASLUI, cu sediul in municipiul 
Vaslui- Romania, str. Stefan cel Mare nr. 79, reprezentat de dl. CORNELIU BICHINET- 
PRESEDINTE, denumit in continuare “Consiliul Judetean Vaslui” 
şi 
PARTENER- CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI  , cu sediul in municipiul Iaşi, Str. Bulevardul Ştefan 
cel Mare şi Sfânt, nr.69, reprezentat de dl. LUCIAN FLAIŞER-PREŞEDINTE, denumit în continuare 
“Consiliul Judetean Iaşi” 
 a intervenit prezentul acord de parteneriat: 

1. Obiectul acordului 
Obiectul acordului este formalizarea aranjamentelor interne de cooperare intre cei doi  parteneri, in 
vederea implementarii proiectului “MANAGEMENT DE CALITATE LA CONSILIUL JUDEŢEAN 
VASLUI”, finantat prin Programul Phare 2006, Fondul de modernizare pentru dezvoltarea 
administraţiei la nivel local  (contract nr. Phare 2006/018-147.01.03.02.03 VS 1158). 

2. Rolul si responsabilitatile partilor 
2.1. Consiliul judetean Vaslui- coordonator de proiect, asigura: 

a) managementul general si financiar al proiectului 
b) co-finantarea, in numerar a proiectului,   cu suma de 8.200 Euro 
c) infrastructura si logistica necesare desfasurarii activitatilor de management al proiectului: birou, 

sala curs, echipament instruire, telefon, fax, copiator 
d) infrastructura necesară pentru instalarea softului de mmanagement integrat al documentelor  
e) angajamentul conducerii pentru implementarea managementului calităţii în Consiliul judeţean 

Vaslui 
f) înfiinţarea compartimentului de management al calităţii 
g) instruirea persoanlului din compartimentul de managementul calităţii 
h) organizarea si desfasurarea fiecarei activitati 
i) cursanti pentru programul de instruire. 

2.2. Consiliul judeţean Iaşi - partener in proiect, asigura: 
a) un expert în managementul calităţii 
b) transfer de expertiză în domeniul implementării managementului calităţii într-o instituţie a 

administraţiei publice de nivel judeţean 
c) suport în formularea specificaţiilor tehnice din caietul de sarcini, în vederea  selectării prin 

achiziţie publică a firmei de consultanţă şi audit în domeniul managementului calităţii conform 
ISO 9001 :2000. 

3. Termeni si conditii 
3.1. Perioada de implementare a proiectului este 18.01.2008- 17.01.2009. Numai cheltuielile efectuate 
in perioada indicata mai sus pentru realizarea activitatilor vor fi eligibile.  
3.2. Procedurile de implementare a proiectului sunt cele comunicate de Unitatea Centrala pentru 
Reforma Administratiei Publice (UCRAP) din cadrul Ministerului Internelor si Reformei 
Administrative si Oficiul de Plati si Contractare Phare din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor 
3.3. Partenerii se angajeaza sa participe efectiv la managementul, cooordonarea si implementarea 
concreta a activitatilor care le sunt incredintate, ca parte a proiectului, in conformitate cu procedurile 
de implementare. 
3.4. Pentru desfasurarea actiunilor proiectului, partenerii vor efectua cheltuieli numai in conformitate 
cu bugetul proiectului, anexa la contractul de finantare. Orice cheltuiala care nu este prevazuta in 
buget sau care depaseste bugetul este considerata cheltuiala neeligibila. 

4. Rapoarte 



4.1. Partenerul coordonator are raspunderea de a transmite Autoritatii de implementare rapoarte 
tehnice si financiare, in conformitate cu conditiile contractului de finantare. 
4.2. Consiliul judeţean Iaşi va transmite partenerului coordonator datele relevante pentru intocmirea 
rapoartelor sus mentionate pe baza planului de activitati, anexa la contractul de finantare. 
4.3. Partenerul coordonator va pastra originalele tuturor documentelor justificative ale proiectului. 
Partenerul  va  pastra copii ale documentelor justificative. 

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

implementarii proiectului si pentru care un alt partener detine dreptul exclusiv de copy-right, fara 
acordul prealabil, in scris, al partenerului care este proprietarul materialului. 

6. Anexe 
Anexele care fac parte integranta din prezentul acord sunt: 
a. Cererea de finantare; 
b. Contractul de finantare; 
c. Dispozitia de numire a Echipei de Implementare a Proiectului. 

     7. Descrierea partenerilor 
 

 Partener coordonator 

Denumirea oficială  completă  

(numele organizaţiei) 

Consiliul judetean Vaslui 

Naţionalitate romana 

Statut juridic1 Autoritate publica locala la nivel judetean 

Adresa oficială Vaslui, str. Stefan cel Mare nr. 79 

Persoana de contact Corneliu Bichinet 

Nr. telefon: 0235-361086 

Nr. fax: 0235-361090 

Adresa e-mail  consiliu@consiliu.vaslui.ro 

Număr de angajaţi  100 

Alte resurse relevante Spatiu pentru infiintarea centrului; spatiu pentru echipa de 
implementare, dotat cu mijloacele logistice necesare 

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

Experienta in managementul proiectelor cu finantare nerambursabila 

Istoricul cooperării cu 
partenerii 

Consiliul judetean Vaslui este partener al Consiliului judeţean Iaşi în 
alte 2 proiecte pentru accesarea Fondurilor structurale prin Programul 
Operaţional regional 2007-2013. 

Rolul şi implicarea în 
pregătirea proiectului propus 

A coordonat elaborarea proiectului 

Rolul şi implicarea în 
implement. proiectului propus 

Conform articolului  2., pararagraful 21 

 
                                                 
1 Unde este cazul, dacă partenerul este o autoritate/instituţie publică locală/naţională, vă rugăm să indicaţi actele normative care sunt 

publicate în Monitorul Oficial, Partea I, atestând eligibilitatea partenerului aşa cum este menţionat în secţiunea 2.1.2. din 
Instructiunile pentru Solicitanţi (numele, numărul şi data actului normativ, indicând articolul/articolele şi paragraful/paragrafele 
relevante şi, de asemenea, numărul şi data Monitorului Oficial).  



 Partener 1 

Denumirea oficială  completă  
(numele organizaţiei) 

Consiliul judeţean Iaşi 

Naţionalitate română 

Statut juridic2 Autoritate a administratiei publice locale, la nivel de judet 

Adresa oficială Bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr.69,700075, Iaşi, judeţul iaşi 

Persoana de contact Lucian Flaişer 

Nr. telefon: 0232/210330 

Nr. fax: 0232/210336 

Adresa e-mail  lfaliser@icc.ro 

Număr de angajaţi  153 de angajati, din care: 
 3 demnitari 
 1 înalt funcţionar public 
 16 cadre de conducere 
 129 persoane de execuţie 
 4 angajaţi în cadrul Cabinetului demnitarului 

Alte resurse relevante 101 încăperi, dotate cu: 
 calculatoare – 94 buc.,din care 50 au acces la internet(fibră 

optică) 
 scanner-12 buc. 
 imprimante-65 buc, 
 fax-4buc., 
 150 linii telefonice, din care:  

- 150 linii locale 
- 9 linii naţionale 

                   -      2 linii interne  

Experienţa altor proiecte 
similare, în legătură cu rolul în 
implement. proiectului propus 

Proiect ”Instruirea funcţionarilor în domeniul managementului de 
proiect-Fondul de dezvoltare al administraţiei publice locale 2005-
2006” 

Istoricul cooperării cu 
solicitantul 

Acorduri de asociere încheiate pentru derularea în parteneriat a 2 
proiecte de infrastructură pentru a căror finanţare,  vor  fi accesate 
fondurile structurale(Programul Operaţional Regional  2007-2013 ) 
membri fondatori ai Euroregiunii  Siret-Prut-Nistru 
membri fondatori ai Uiunea Naţională a Consiliilor Jud din România 

Rolul şi implicarea în 
pregătirea proiectului propus 

furnizarea de informaţii referitoare la implementarea sistemului de 
mangement al calităţii ISO9001:2000, în instituţia Cons. Judeţean 

Rolul şi implicarea în 
implementarea proiectului 
propus 

transfer de experienţă în implementarea sistemului de management al 
calităţii ISO 9001:2000 

 

                                                 
2 Unde este cazul, dacă partenerul este o autoritate/instituţie publică locală/naţională, vă rugăm să indicaţi actele normative care sunt 
publicate în Monitorul Oficial, Partea I, atestând eligibilitatea partenerului aşa cum este menţionat în secţiunea 2.1.2. din Instructiunile 
pentru Solicitanţi (numele, numărul şi data actului normativ, indicând articolul/articolele şi paragraful/paragrafele relevante şi, de 
asemenea, numărul şi data Monitorului Oficial).  



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 solicitantului principal care semnează contractul) să recunoască aceasta, consimţind la 
principiile de bună practică a parteneriatului, stipulate mai jos: 
Principiile de Bună Practică a Parteneriatului   

I. Toţi partenerii trebuie să fi citit Cererea de Finanţare şi să fi înţeles care va fi rolul lor în proiect, 
înainte de a trimite Cererea de Finanţare Autorităţii Contractante. 

II. 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 
solicitantul principal să semneze contractul cu Autoritatea Contractantă şi să-i reprezinte în toate 
relaţiile cu Autoritatea Contractantă, în contextul implementării proiectului. 

III. Solicitantul  trebuie să se consulte regulat cu partenerii săi şi să-i informeze asupra tuturor aspectelor 
privind evoluţia proiectului. 

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

V. 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, solicitantul trebuie să informeze Autoritatea Contractantă cu privire la 
aceasta, atunci când înaintează spre aprobare propunerea de modificare.  

VI. 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. 

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

Declaraţie de parteneriat 
Am citit şi aprobat conţinutul propunerii înaintate către Autoritatea Contractantă. Ne angajăm să 
respectăm principiile practicii unui bun parteneriat. 

9. Dispoziţii finale 
Prezentul acord a fost semnat astăzi, .................2008, in municipiul Vaslui, in două exemplare 
originale, cate unul de fiecare parte. 
 
 
 



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

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului 

„Management de calitate la Consiliul judeţean Vaslui” 
 

Doamnelor şi domnilor consilieri, 
Consiliul judeţean Vaslui a obţinut finanţare pentru proiectul “Management de calitate la 

Consiliul judeţean Vaslui”,  prin Programul  Phare RO – 2005/017-553.01.03.05.01 şi Phare 2006 RO 
– 2006/018-147.01.03.02.03 , Fondul de modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local.  

Valoarea totală a proiectului este 81.600 Euro din care 8.200 Euro reprezintă cofinanţarea 
Consiliului judeţean Vaslui. 

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea capacităţii Consiliului judeţean Vaslui 
pentru o gestionare mai eficientă a serviciilor publice furnizate, prin continuarea procesului de 
modernizare a instituţiei. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
 Îmbunătăţirea managementului instituţional al Consiliului judeţean Vaslui prin implementarea  

sistemului  de management al calităţii ISO 9001:2000 
 Modernizarea  şi eficientizarea managementului documentelor în instituţia Consiliului 

judeţean Vaslui prin introducerea unui sistem integrat de gestiune a documentelor şi arhivare 
electronică. 
Modernizarea administraţiei publice  a reprezentat în ultimii ani o provocare pentru toate 

instituţiile publice, mai ales în lumina diversificării necesităţilor formulate de către clienţii 
administraţiei publice locale.  

Creşterea  calităţii serviciilor şi a vitezei de răspuns în activitatea instituţiilor administraţiei 
publice au devenit  exigenţe pentru care trebuie găsite soluţii rapide şi eficiente. 

 Din analiza efectuată privind activitatea curentă a Consiliului judeţean Vaslui  s-au 
identificat următoarele nevoi: 

 nevoia de a implementa un sistem coerent şi transparent de proceduri care să simplifice 
circuitul documentelor şi să scurteze termenul de soluţionare a acestora 

 nevoia de a creşte şi menţine calitatea serviciilor oferite de Consiliul judeţean Vaslui 
 nevoia de a avea proceduri de lucru clare, cunoscute de tot personalul  
 nevoia de a introduce un sistem informatic de management a documentelor şi arhivare 

electronică 
 nevoia de a putea urmări permanent activităţile derulate de toate departamentele Consiliului 

judeţean(stadiul, cine implementează, cum soluţionează). 
 Grupul ţintă al proiectului îl reprezintă personalul Consiliului judeţean Vaslui – management 
superior, şefi de departamente, personal de execuţie -101 persoane 
 Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt: 

 salariaţii Consiliului judeţean Vaslui(management superior, şefi de departamente, personal de 
execuţie)- 101 persoane 

 Beneficiari indirecţi: 
 11 instituţii publice aflate în subordinea Consiliului Judeţean Vaslui 
 4 instituţii publice care primesc finanţare din partea CJ Vaslui 
 86 de autorităţi publice locale 
 cetăţenii judeţului care accesează serviciile oferite Consiliul judeţean  
 33 de consilieri judeţeni. 

Proiectul „ Management de calitate la Consiliul judeţean Vaslui” va duce la imbunătăţirea  
capacităţilor  tehnice şi de management ale grupurilor ţintă deoarece: 

- contribuie la modernizarea şi eficientizarea activităţii instuţiei CJVaslui 
- introduce instrumente moderne de control şi evaluare a activităţilor   
- implementează un  sistem de management al calităţii standardizat la nivel 

intenaţional ISO 9001 :2000  



- stimulează menţinerea standardelor de management al calităţii  
- creşte calitatea managementului la toate nivele instituţiei 
- promovează transferul de expertiză în domeniul managementului de calitate între 2 

instituţii similare. 
  Proiectul este derulat în parteneriat cu Consiliul judeţean Iaşi care probează implicarea în 
proiectul propus printr-o experienţă importantă în implementarea sistemului de management al 
calităţii ISO 9001:2000 obţinînd cu succes certificarea ISO 9001:2000.  
Pentru implementarea cu în cele mai bune condiţii a proiectului, Consiliul judeţean Iaşi, în calitatea sa 
de partener,  va asigura : 

 un expert în managementul calităţii 
 transfer de expertiză în domeniul implementării managementului calităţii într-o instituţie a 

administraţiei publice de nivel judeţean 
 suport în formularea specificaţiilor tehnice din caietul de sarcini, în vederea  selectării prin 

achiziţie publică a firmei de consultanţă şi audit în domeniul managementului calităţii conform 
ISO 9001 :2000. 

 Prin adresa nr.372201/2/ 07.02.2008, a Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, 
Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice, şi înregistrată la Consiliul judeţean Vaslui 
cu nr.773/12.02.2008, se solicită hotărârea Consiliului judeţean Vaslui pentru aprobarea 
parteneriatului. 

Faţă de cele prezentate, am iniţiat proiectul de hotărâre alăturat, pe care vă rog să îl aprobaţi în 
forma prezentată. 

 
 

Preşedinte, 
Prof. Corneliu Bichineţ 

          


