
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr.30/2008 
privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului “Centrul Judeţean de 

Informare şi Pregătire pentru Situaţii de Urgenţă” 
 

având în vedere adresa nr.372201/2 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 
1157, 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. d) şi lit.e), alin. 5, lit.a), pct.8, alin.6, lit. a) 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, Asociaţia pentru 

Dezvoltarea Parteneriatelor Vasluiene şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Podul Înalt” al 
judeţului Vaslui, încheiat în vederea realizării proiectului “Centrul Judeţean pentru de Informare şi 
Pregătire pentru Situaţii de Urgenţă”, 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. – Câte un exemplar din prezenta hotărâre va fi comunicat Asociaţiei pentru Dezvoltarea 
Parteneriatelor Vasluiene şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Podul Înalt” al judeţului Vaslui 

                
   Vaslui, 27 februarie2008 

 
 

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

                          Contrasemnează:                  
                                                    Secretarul judeţului Vaslui, 

                                                    Gheorghe Stoica 



CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
PREŞEDINTE 

 
 

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

“Centrul Judeţean de Informare şi Pregătire pentru Situaţii de Urgenţă” 
 

 Doamnelor şi Domnilor Consilieri, 
In urma apelului pentru depuneri de proiecte lansat de Ministerul Internelor si Reformei 

Administrative în luna august 2007, in cadrul Programului Phare 2005 şi Phare 2006- Fondul de 
modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local, Consiliul judeţean Vaslui a obţinut o 
finanţare nerambursabilă de 105.129 Euro pentru realizarea proiectului “Centrul Judeţean de 
Informare şi Pregătire pentru Situaţii de Urgenţă”.  

Scopul proiectului este dezvoltarea capacitatii colectivitatilor locale (autoritati publice si 
cetateni) din judetul Vaslui de a interveni eficient in situatii de urgenta, prin cresterea gradului de 
informare si pregatire al personalului si populatiei. 

 
Proiectul a fost realizat în colaborare cu Asociaţia pentru Dezvoltarea Parteneriatelor 

Vasluiene si Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenta “Podul Inalt”. 
Obiectivele generale ale proiectului sunt: 

 dezvoltarea capacitatii administratiei publice locale din judetul Vaslui de a gestiona mai eficient 
serviciile de voluntariat pentru situatii de urgenta; 

 cresterea gradului de informare si pregatire a populatiei din judetul Vaslui in domeniul prevenirii 
si apararii impotriva situatiilor de risc. 
Obiectivul specific al proiectului este crearea unui centru judetean de informare si pregatire 

pentru situatii de urgenta, care va oferi atat populatiei, cat si serviciilor de voluntariat de la nivelul 
autoritatilor publice locale din judetul Vaslui, servicii si facilitati de informare, pregatire si instruire, in 
scopul cresterii capacitatii populatiei de a se pregati si apara pentru a face fata unor dezastre sau 
calamitati. 

Centrul va functiona intr-un spatiu pus la dispozitie si amenajat de Consiliul judetean Vaslui in 
incinta Casei Armatei si va organiza activitati de informare curenta si pregatire periodica, pentru 
urmatoarele tipuri de clienti: 

 cetateni care doresc sa se informeze in mod individual privitor la modul in care pot preveni sau 
trebuie sa actioneze intr-o situatie de risc; 

 specialisti in interventii in situatii de urgenta: angajati ai autoritatilor si altor institutii publice 
si private, voluntari ai serviciilor pentru situatii de urgenta; 

 membrii comitetelor locale si judetean pentru situatii de urgenta (primari, viceprimari, 
secretari, sefi de institutii publice cu atributii in domeniu); 

 elevi, cadre didactice, care se pot informa si pot vizita centrul in mod individual sau in grup 
(centrul va putea gazdui si lectii pe teme de prevenire si protectie). 
Prin infiintarea centrului, va creste gradul de informare a populatiei in domeniul prevenirii si 

gestionarii riscurilor, dar si capacitatea autoritatilor locale de a raspunde nevoii cetatenilor de a se simti 
ocrotiti si aparati in fata calamitatilor naturale si antropice. Va creste gradul de implicare al populatiei in 
prevenirea si apararea impotriva dezastrelor, dar si colaborarea dintre acestia si autoritati pentru 
protejarea vietii si bunurilor. 

In luna decembrie 2007, a fost semnat contractul de finantare intre Consiliul judetean Vaslui si 
Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor. 

Prin adresa nr.372201/2 din 07.02.2008 a Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, 
se solicita incheierea unui acord de parteneriat intre institutiile implicate in buna derulare a 
proiectului, in vederea asigurarii atingerii scopului si rezultatelor planificate.  

Avand in vedere cele prezentate mai sus, va rog sa aprobati proiectul de hotarare propus, in 
forma prezentata. 

Presedinte, 
Prof. Corneliu BICHINET 



        Anexa 
                           La Hotărârea nr.30/2008 

ACORD DE PARTENERIAT 
 
Intre 
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” 
si 
PARTENER- ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTAREA PARTENERIATELOR VASLUIENE, 
cu sediul in municipiul Vaslui, str. Calugareni nr. 14, reprezentata de dl. VASILE MIHALACHI- 
PRESEDINTE, denumita in continuare “Asociatia” 
si 
ASOCIAT- INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA “PODUL INALT” AL 
JUDETULUI  VASLUI, cu sediul in municipiul Vaslui, str. Castanilor nr. 9, reprezentat de Dl. 
OLARU NICOLAE- INSPECTOR SEF, denumit in continuare “ISU” 
a intervenit prezentul acord de parteneriat: 
 

1. Obiectul acordului 
Obiectul acordului este formalizarea aranjamentelor interne de cooperare intre cei trei parteneri, in 
vederea implementarii proiectului “CENTRUL JUDETEAN DE INFORMARE SI PREGATIRE 
PENTRU SITUATII DE URGENTA”, 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 
1157). 

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

a. managementul general si financiar al proiectului; 
b. implementarea proiectului, in conformitate cu Diagrama Gantt; 
c. spatiul pentru echipa de implementare, cu dotarile necesare (mobilier, calculator, tel/fax, 

internet); 
d. spatiul in care va fi amenajat Centrul de Informare si Pregatire pentru Situatii de Urgenta; 
e. sala pentru conferinta de lansare, impreuna cu logistica necesara; 
f. resurse umane pentru implementarea proiectului (membri in echipa de implementare); 
g. expertiza in domeniul managementului proiectului si procedurilor de achizitie; 
h. expertiza in coordonarea proiectelor de informare publica (centre de informare, campanii de 

informare) 
i. cofinantarea proiectului, in numerar, in suma de 11681 Euro; 
j. promovarea proiectului si diseminarea rezultatelor; 
k. logistica necesara derularii campaniei de informare (autovehicul, cort, mese, scaune, megafon, 

portavoce); 
l. sustenabilitatea proiectului, dupa incetarea finantarii nerambursabile. 

2.2. Asociatia pentru dezvoltarea parteneriatelor vasluiene- partener in proiect, asigura: 
a. colaborare la implementarea proiectului (un membru in echipa de implementare); 
b. sprijin pentru derularea seminariilor de informare (informarea consiliilor locale, convocarea 

participantilor, prezenta participantilor); 
c. relatia cu primariile selectate pentru campania de informare, pentru a asigura colaborarea 

acestora- sprijinul primarilor, informarea voluntarilor si a populatiei, punerea la dispozitie a 
unui spatiu pentru derularea campaniei (in targ sau, eventual, o sala); 

d. mediatizarea campaniei in comunele pilot. 
2.3. ISU- asociat in proiect, asigura: 

a. colaborare la implementarea proiectului (un membru in echipa de implementare a proiectului); 
b. expertiza tehnica necesara implementarii proiectului; 
c. participarea cu experti tehnici la realizarea materialelor de informare; 
d. experti care se vor deplasa in teren, pentru derularea campaniei de informare; 



e. colaborare la organizarea si derularea seminariilor, prin selectarea participantilor, identificarea 
si invitarea persoanelor fizice sau juridice atestate sa ofere servicii de formare in domeniul 
situatiilor de urgenta; 

f. stabilirea continutului tematic al seminariilor, in conformitate cu Planul de Pregatire pentru 
Situatii de Urgenta, si avizarea materialele suport pentru seminarii, precum si derularea 
seminariilor, din punct de vedere tehnic; 

g. materiale audio- video si electronice pentru realizarea partii practice a seminariilor de 
informare (studii de caz, de exemplu); 

h. va colabora la gestionarea activitatii centrului, dupa incetarea finantarii nerambursabile. 
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. Asociatia si ISU vor 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. 
Partenerii vor 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 juridic 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 membru fondator al Asociatiei pentru 
Dezvoltarea Parteneriatelor Vasluiene; colaborare cu ISU in cadrul 
Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta. 

Rolul şi implicarea în 
pregătirea proiectului propus 

A coordonat elaborarea proiectului 

Rolul şi implicarea în 
implementarea proiectului 
propus 

Conform art. 2. par.21 

 
 Partener 1 

Denumirea oficială  completă  

(numele organizaţiei) 

Asociatia pentru Dezvoltarea Parteneriatelor Vasluiene 

Naţionalitate Romana 

Statut juridic Organizatie neguvernamentala 

Adresa oficială Vaslui, Str. Calugareni nr. 14 

Persoana de contact Vasile Mihalachi- presedinte 

Nr. telefon: 0235-361089 

Nr. fax: 0235-361090 

Adresa e-mail  Adp_vaslui@yahoo.com 

Număr de angajaţi  5 

Alte resurse relevante Personal cu expertiza si experienta in managementul proiectelor; 
Membrii fondatori sunt consillile locale din 5 orase si 14 comune, 
dintre care au fost selectate comunele pilot pentru campanie; 
Sprijin din partea primarilor de comune si orase pentru proiect 

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

Partener cu Consiliul judetean vaslui in organizarea si derularea 
campaniei de informare „Ecouri europene in satul vasluian” in cadrul 
poriectului cu acelasi nume finantate prin programul Phare 2005- 
Fondul Europa 

Istoricul cooperării cu solicitantul Consiliul judetean este membru fondator al asociatiei; 
Parteneri in proiectul „Campania Ecouri europene in satul vasluian”, 
finantat prin Fondul Europa 2005, care a diseminat informatie 
europeana in mediul rural. 

Rolul şi implicarea în pregătirea 
proiectului propus 

Participare la conceperea planului general al proiectului; 
Participare la proiectarea campaniei de informare;  
Identificarea si selectia comunelor- pilot 

Rolul şi implicarea în implementarea 
proiectului propus 

Conform art. 2 par. 2.2. 

 



 Asociat 

Denumirea oficială  completă  

(numele organizaţiei) 

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Podul Inalt” al 
Judetului Vaslui  

Naţionalitate romana 

Statut juridic Institutie publica 

Adresa oficială Str. Castanilor nr. 9, Vaslui 

Persoana de contact Olaru Nicolae 

Nr. telefon: 0235-311212 

Nr. fax:  

Adresa e-mail   

Număr de angajaţi   

Alte resurse relevante Experienta in coordonarea actiunilor de prevenire si combatere a 
riscurilor; experienta in actiuni de informare a populatiei pe teme de 
gestiune a riscurilor 

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

Deruleaza in mod curent activitati de pregatire a populatiei 
(informarei, instruire) in domeniul gestiunii riscurilor 

Istoricul cooperării cu solicitantul Colaborare in cadrul Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta; 

Rolul şi implicarea în pregătirea 
proiectului propus 

A colaborat cu materiale si informatii de specialitate la elaborarea 
cererii de finantare 

Rolul şi implicarea în implementarea 
proiectului propus 

Conform art.2 par. 2.3. 

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


