
ROMÂNIA 
JUDEŢUL CLUJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
H O T Ă R Â R E A 

NR. 22 din 30 ianuarie 2014 
privind aprobarea Acordului de parteneriat între Judeţul Cluj, Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj, Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj   
şi Asociaţia OvidiuRo, în vederea implementării Proiectului „Fiecare copil în grădiniţă” 

 
 
 

Consiliul Judeţean Cluj, 
 

 Analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între Judeţul 
Cluj, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj, Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Cluj şi Asociaţia OvidiuRo, în vederea implementării Proiectului „Fiecare copil în 
grădiniţă”, propus de  vicepepreşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Vákár István Valentin; 
 
  Ţinând cont de prevederile:  

Ø art. 91 alin. (1) lit. e) şi alin. (6) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ø Legii privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu completările şi modificările 
ulterioare; 

Ø Legii asistenţei sociale nr. 292/2011; 
Ø Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
Fiind îndeplinite prevederile cuprinse în art. 44-45 şi în 94-98 din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
În temeiul drepturilor conferite prin art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

h o t ă r ă ş t e: 
 
 Art. 1. Se aprobă Acordul de parteneriat între Judeţul Cluj, Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Cluj, Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj şi Asociaţia OvidiuRo, în 
vederea implementării Proiectului „Fiecare copil în grădiniţă”, cuprins în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 2. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează preşedintele 

Consiliului Judeţean Cluj, prin Direcţia Generală Buget-Finanţe, Resurse Umane, Serviciul Relaţii 
Publice şi Direcţia Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj. 

 
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului judeţului, în termenul 

prevăzut de lege, Direcţiei Generale Buget-Finanţe, Resurse Umane; Serviciului Relaţii Publice; 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj; Inspectoratului Şcolar Judeţean 
Cluj; Asocaţiei OvidiuRo, precum şi Prefectului Judeţului Cluj şi se aduce la cunoştinţă publică 
prin publicarea în Monitorul Oficial al Judeţului Cluj şi pe pagina de internet „www.cjcluj.ro”. 
               
                                           
 

Contrasemnează: 
                 PREŞEDINTE,     SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
          Horea Dorin Uioreanu                                                                Simona Gaci 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL CLUJ       Anexă  



CONSILIUL JUDEŢEAN       la Hotărârea nr. 22/2014 
 
 
 Consiliul Judeţean Cluj        Direcţia Generală de Asistenţă  
      Nr. ______/2014       Socială şi Protecţia Copilului Cluj 
         Nr. _________/2014 
 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj     Asociaţia OvidiuRo 
           Nr. ______/2014                  Nr. ______/2014 
 

ACORD DE PARTENERIAT 
 
 

Art. 1. PĂRŢILE ACORDULUI 
 

1. JUDEŢUL CLUJ, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj, Calea Dorobanţilor, 
nr. 106, cod fiscal nr.4288110, reprezentat de dl. Horea-Dorin Uioreanu, în calitate de 
preşedinte. 

2. DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 
CLUJ, (DGASPC) cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj, str. Eremia 
Grigorescu, nr.37-39, cod fiscal nr. 5013699, reprezentată de dl. Claudiu Daniel Tămaş, în 
calitate de director executiv. 

3. INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, 
judeţul Cluj, P-ţa Ştefan cel Mare, nr. 4, Cod fiscal nr. 4485669, reprezentată de dl. 
Valentin-Claudiu Cuibus, în calitate de inspector şcolar general. 

4. ASOCIAŢIA OVIDIURO, cu sediul in Bacău, str. I.S. Sturdza, nr. 77B, cod poştal 
600269, cod fiscal nr. 16405035, reprezentată de d-na Maria Gheorghiu, în calitate de 
director executiv. 

 
Art. 2 DISPOZIŢII GENERALE 

Conştienţi fiind de faptul că doar o treime dintre copiii de vârstă preşcolară în situaţii de 
risc din România beneficiază de educaţie formală, în timp ce 77% dintre ceilalţi copii sunt înscrişi 
în programe de educaţie timpurie (Banca Mondială, 2012); 

Preocupaţi de faptul că lipsa experienţelor intelectuale potrivite în primii ani de viaţă are 
consecinţe negative, de durată, asupra dezvoltării ulterioare a creierului uman;  

Convinşi de faptul că educaţia timpurie are, detaşat, cea mai mare rată de succes în reducerea 
abandonului şcolar, a şomajului, a infracţionalităţii şi a dependenţei de ajutor social pe termen lung şi 
de faptul că banii cheltuiţi prea târziu în acest proces sunt, în mare parte, pierduţi, dacă mintea 
copiilor nu a fost stimulată cât mai devreme;  

Partenerii îşi propun să extindă proiectul ,,Fiecare Copil în Grădiniţă” (FCG) în judeţul 
Cluj, pentru asigurarea participării copiilor în situaţie de risc/din grupuri dezavantajate în sistemul 
de educaţie şi ca o garanţie a asumării unui set de acţiuni convergente, care să faciliteze 
dezvoltarea de politici publice eficiente în domeniul educaţiei preşcolare, îndeosebi pentru copiii 
aflaţi în situaţii de risc/din grupuri dezavantajate.  

Activităţile principale ale proiectului sunt: 
1. Constituirea Grupului de Acţiune Judeţeană şi a Grupurilor de Acţiune Locală formate  

din reprezentanţii părţilor care au un rol decizional cu privire la educaţia copiilor şi contribuie la 
dezvoltarea strategică a proiectului şi la transpunerea rezultatelor şi bunelor practici în propuneri 
de politici publice;  

2. Constituirea echipelor de proiect care se ocupă de implementarea proiectului, identifică  
probleme şi propun soluţii în vederea atingerii obiectivelor; 

3. Identificarea copiilor care pot beneficia de acest  proiect în comunităţile participante; 
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4. Facilitarea înscrierii şi frecventării grădiniţei de către aceşti copii, prin măsuri integrate; 
5. Asigurarea spaţiului de învăţare necesar pentru copiii recrutaţi; 
6. Normarea posturilor necesare pentru desfăşurarea cursurilor pentru toţi copiii de 3-6 ani  

înscrişi la grădiniţă şi a celor de mediatori şcolari; 



7. Asigurarea de îmbrăcăminte, încălţăminte şi rechizite şcolare pentru copiii eligibili; 
8. Educarea şi consilierea părinţilor prin sesiuni lunare şi participarea la activităţile  

educative; 
9. Monitorizarea şi validarea prezenţei, precum şi distribuirea de tichete sociale pentru  

copiii cu prezenţă zi de zi la grădiniţă. 
  
Art. 3. SCOPUL, OBIECTIVELE ACORDULUI DE PARTENERIAT 

3.1. Scopul acestui acord îl constituie reglementarea colaborării dintre părţi pentru 
implementarea proiectului ,,Fiecare Copil în Grădiniţă” pentru un număr de 100 de copii cu vârste 
cuprinse între 3-6 ani aflaţi în situaţii de risc/din grupuri dezavantajate din judeţul Cluj, proveniţi 
din familii a căror venit maxim este de 150 lei pe lună pe membru de familie. 

3.2 Obiectivele parteneriatului sunt: 
a) frecventarea grădiniţei de către copiii de 3-6 ani din comunităţile selectate; 
b) optimizarea metodologiei proiectului ,,Fiecare Copil în Grădiniţă” în vederea dezvoltării 

unui program la nivel naţional. 
 
Art. 4. DURATA  

 Acordul se încheie pe o perioadă de 1 an poate fi prelungit, de comun acord, prin act 
adiţional. 

 
Art. 5. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR: 
5.1. Judeţul Cluj: 

a) să desemneze prin act intern un reprezentant care să facă parte din echipa de proiect şi din 
Grupul de Acţiune Judeţeană şi care să participe la întâlnirile Grupurilor de Acţiune Locală 
şi la activităţile de management ale proiectului; 

b) să sprijine Asociaţia OvidiuRo să identifice comunităţile unde este necesară implementarea 
proiectului şi să participe la selectarea acestora,  

c) să asigure, pentru anul 2014, prin intermediul DGASPC, fondurile pentru tichete sociale 
(500 lei/copil/an) pentru un număr mediu de 100 de copii eligibili; 

d) să participe prin reprezentantul desemnat la monitorizarea proiectului şi să evalueze 
rezultatele în vederea analizării oportunităţii extinderii în alte comunităţi în anii următori; 

5.2. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj: 
a) să desemneze prin act intern un reprezentant care să facă parte din echipa de proiect şi din 

Grupul de Acţiune Judeţeană şi care să participe la întâlnirile Grupurilor de Acţiune Locală 
şi la activităţile de management ale proiectului; 

b) să administreze fondurile primite din partea Consiliului Judeţean pentru acest proiect şi să 
asigure distribuirea directă a acestora către beneficiari, lunar, sub formă de tichete sociale 
condiţionate de prezenţa zilnică, conform metodologiei/ghidului de implementare stabilită 
de comun acord cu Asociaţia OvidiuRo, Primăria comunei şi şcoala/gradiniţa unde se 
implementează proiectul; 

c) să formeze împreună cu Asociaţia OvidiuRo, Primăria comunei şi şcoala/gradiniţa unde se 
implementează proiectul echipele locale de proiect; 

d) să solicite, să verifice şi să centralizeze rapoartele primite de la Asociaţia OvidiuRo şi de la 
echipele locale de proiect 

e) să participe prin reprezentantul desemnat la monitorizarea proiectului şi să evalueze 
rezultatele în vederea analizării oportunităţii extinderii în alte comunităţi în anii următori; 

5.3. Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj : 
a) să desemneze prin act intern un reprezentant care să facă parte din echipa de proiect şi din 

Grupul de Acţiune Judeţeană şi care să participe la întâlnirile Grupurilor de Acţiune Locală 
şi la activităţile de management ale proiectului; 
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b) să sprijine Asociaţia OvidiuRo să identifice comunităţile unde este necesar implementarea 
proiectului şi să participe la selectarea acestora,  

c) să faciliteze înscrierea la grădiniţă a tuturor copiilor de 3-5 ani identificaţi; 
d) să normeze posturile de profesori/educatori necesare acomodării tuturor copiilor preşcolari 

identificaţi; 



e) să implice Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională în normarea posturilor de 
mediatori şcolari şi în activităţile comune; 

f) să sprijine măsurile de optimizare a managementului educaţional propuse prin proiect; 
g) să monitorizeze activităţile educaţionale şi modul în care este notată prezenţa copiilor; 

5.4. Asociaţia OvidiuRo: 
a) să desemneze prin act intern un manager/echipă de proiect care poate fi si reprezentantul 

care să facă parte din Grupul de Acţiune Judeţeană şi Grupuril de Acţiune Locală şi care 
răspunde de managementul proiectului; 

b) să asigure fondurile pentru rechizite şcolare (în valoare de 60 lei/copil/an) pentru copiii 
eligibili în proiect care frecventează grădiniţa, prin sponsorizarea şcolilor/grădiniţelor 
partenere; 

c) să participe la identificarea comunităţilor unde este necesară implementarea proiectului prin 
vizite de documentare şi informare, întâlniri de lucru, precum şi la selectarea acestora; 

d) să elaboreze împreună cu DGASPC Cluj, Primăria comunei şi şcoala/gradiniţa unde se 
implementează proiectul, metodologia/ghidul de implementare al proiectului; 

e) să formeze împreună cu DGASPC Cluj, Primăria comunei şi şcoala/gradiniţa unde se 
implementează proiectul echipele locale de proiect; 

f) să ofere consultanţă cu privire la managementul proiectului; 
g) să întocmească lunar, împreună cu coordonatorii locali, lista copiilor propuşi pentru a primi 

tichete sociale în luna monitorizată. 
h) să formeze profesorii/educatorii în metode interactive de învăţare;  
i) să monitorizeze şi să evalueze activităţile proiectului, împreună cu partenerii; 
j) să întocmească raportările către DGASPC Cluj, Consiliul Judeţean şi Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Cluj.  
5.5. Obligaţii comune ale partenerilor: 

a) să promoveze rezultatele proiectului Fiecare Copil în Grădiniţă în comunitate şi în mass-
media; 

b) să faciliteze accesul partenerilor şi al altor părţi interesate la informaţiile legate de proiect. 
 
Art.6. MODIFICARE  
6.1. Modificarea se face cu acordul părţilor, orice intenţie în acest sens notificându -se celeilalte 
părţi cu cel puţin 15 zile înainte de producerea efectelor. 
6.2. Orice modificare si/sau completare adusa  prezentului acord va fi valabilă numai atunci când  
este convenită de toate părţile.  
6.3. Prevederile prezentului acord se vor adapta corespunzător reglementărilor legale ulterioare 
încheierii acestuia şi care îi sunt aplicabile 
 
Art.7. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 
         Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute de prezenta 
convenţie părţile răspund potrivit prevederilor legii.     
 
Art. 8. FORŢA MAJORĂ 
8.1. Forţa majoră, astfel cum este definita de lege, exonerează părţile de îndeplinirea obligaţiilor 
asumate prin prezentul acord, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
8.2. Îndeplinirea acordului va fi suspendat în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
8.3.  Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica in temen de 3 zile celorlalte părţi, în 
mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea 
limitării consecinţelor. 
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8.4. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, 
fiecare parte va avea dreptul să notifice celorlalte părţi încetarea de plin drept a prezentului acord, 
fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celorlalte daune-interese. 
 
Art. 9. ÎNCETAREA ACORDULUI 
      Prezentul acord încetează in urmatoarele situatii: 



a) expirarea perioadei pentru care a fost incheiat; 
b) înainte de expirararea termenului prin acordul de voinţă al părţilor semnatare; 
c)  prin denunţare unilaterală cu o notificare notificare prealabilă de 45 de zile, comunicată  

celeilalte părţi, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire  
    d)   prin reziliere in cazul neîndeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare de către una sau mai 
multe din părţi a obligaţiilor prevăzute în prezentul acord. În această situaţie, celelalte parti, vor 
trimite o notificare prin care se solicită îndeplinirea obligaţiei restante în termen de 30 de zile, in 
caz contrar, acordul  se va considera reziliat de drept, fara interventia instantelor judecatoresti.     
    e)  obiectul acordului nu se poate indeplini, total sau partial, datorita unor cauze care nu tin de  
vointa Partilor. In aceasta situatie, Partile vor fi puse in situatia anterioara incheierii acordului si nu 
vor fi tinute responsabile pentru neindeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul acord, dupa data 
constatarii cauzei de incetare a acestuia. 
 
Art. 10. LITIGII 
10.1. Partile vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice 
neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea acordului. 
10.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratativelor partile nu reuşesc să rezolve în mod 
amiabil o divergenţă, fiecare poate solicita rezolvarea litigiului de catre instanţele judecătoreşti 
competente. 
 
11. COMUNICĂRI 
11.1. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului acord, trebuie să fie 
transmisă în scris, prin telegramă, telex, fax sau e-mail. 
11.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul 
primirii. 
11.3. Toate informaţiile culese în cadrul acestui parteneriat precum şi toate documentele de lucru 
sau finale rezultate în urma derulării activităţilor vor fi comunicate între parteneri. 
      
12. LEGEA APLICABILĂ  

Aceast acord se supune legislaţiei române, toate litigiile apărute care nu pot fi rezolvate pe 
cale amiabilă vor fi supuse spre soluţionarea instanţelor judecătoreşti. 
 

Prezentul act este redactat în patru exemplare originale 
 
 
               Judeţul Cluj                                                          Direcţia Generală Asistenţă Socială şi 
        Protecţia Copilului Cluj 
Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj                 Director Executiv 
           Horea-Dorin Uioreanu          Claudiu Daniel Tămaş 

 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj                 Asociaţia OvidiuRo   
       Inspector Şcolar General                    Director Executiv 
      Valentin- Claudiu Cuibus           Maria Gheorghiu  

 
 

           Contrasemnează: 
                 PREŞEDINTE,     SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
           Horea Dorin Uioreanu                                                               Simona Gaci 
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