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HOTĂRÂREA nr.8 
din data de 30 ianuarie 2019

- privind modificarea şi completarea art. 3 din H.C.L nr. 431/2018 ca urmare a 
modificării modelului de acord de parteneriat conform solicitării Asociaţiei Centrul Step 

by Step pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională din data de 10.01.2019 pentru 
proiectul cu titlul "ROMANI A CRESTE CU TINE -  Educaţie timpurie, o investiţie in

viitor”,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, 
întrunit în şedinţă ordinară,

Analizând referatul de specialitate nr.1337 din 16.01.2019 al Compartimentului 
Implementare Proiecte de Finanţare, prin care se propune modificarea modelului de 
acord de parteneriat pentru proiectul cu titlul ”ROMANIA CRESTE CU TINE -  Educaţie 
timpurie, o investiţie in viitor”,

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Făgăraş cu nr. 
1337/1 din 16.01.2019 şi solicitarea Asociaţiei Centrul Step by Step pentru Educaţie şi 
Dezvoltare Profesională din data de 10.01.2019 pentru proiectul cu titlul ”ROMANIA 
CRESTE CU TINE -  Educaţie timpurie, o investiţie in viitor”, prin care se solicită 
semnarea unui acord de parteneriat între Asociaţia Centrul Step by Step Pentru 
Educaţie şi Dezvoltare Profesională şi fiecare Unitate Administrativ Teritorială parteneră, 
în mod individual, respectiv Municipiul Făgăraş,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget 
finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei de 
organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, al Comisiei pentru 
servicii publice, pentru comerţ şi agricultură, al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, 
învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement, al 
Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor, precum şi al 
Comisiei de turism, relaţii externe şi integrare europeană,

Ţinând seama de prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările si completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în 2010,
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Analizând prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică,

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit. d), e), ale alin. (6) pct. 1,2,3 şi ale alin. 
(7) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările si 
completările ulterioare,

în temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. I. - Se aprobă modificarea şi completarea art. 3 din H.C.L. nr.431/2018, ca 
urmare a necesităţii şi oportunităţii încheierii acordului de parteneriat doar între 
Municipiul Făgăraş şi Asociaţia Centrul Step by Step pentru Educaţie şi Dezvoltare 
Profesională, care va avea următorul conţinut:

„Art. 3 -  Se aprobă Acordul de parteneriat, între Municipiul Făgăraş şi Asociaţia 
Centrul Step by Step pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională, conform anexei nr. 1 
parte integrantă a prezentei hotărâri.”

Art. II. -  Celelalte articole ale HCL nr. 413/19.12.2019 rămân neschimbate.

Hotărârea s-a adoptat cu 18 voturi pentru 
Consilieri în funcţie-19 
Consilieri prezenţi-18

Prezenta hotărâre se comunică:
-1 ex. Dosarul de şedinţă 
-1 ex. Colecţie 
-1 ex. Prefectură 
-1 ex. Primar 
-1 ex. Secretar
-1 ex. Compartimentului Implementare Proiecte de Finanţare 
-1ex. Direcţia Buget-Finanţe
-1ex. Asociaţiei Centrul Step by Step pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională 
-1 ex. Compartiment Relaţii cu publicul, arhivă 
-1 ex. Afişare.

Cod: F-50
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ACORD DE PARTENERIAT

I. PĂRŢILE ACORDULUI:

1. U.A.T. Municipiul FĂGĂRAŞ având sediul în Judeţul Bra
Strada Republicii nr 3, ced 
SUCACIU, primar

305200, România. reprezentativ ii!

pe de-o parte, şi

2. Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională Step by Step, cu sediul în Str. Ghe. 
Dem Teodorescu nr. 16 bis, sector 3, Bucureşti, reprezentată de Dna Carmen LICĂ, director 
executiv, denumită în continuare CEDP,

convin încheierea prezentului ACORD DE PARTENER1AT.

II. SCOPUL ACORDULUI

Derularea în parteneriat a proiectului România creşte cu tine -  Educaţia timpurie, o 
investiţie în viitor implementat de Asociaţia Centrul Step by Step pentru Educaţie şi 
Dezvoltare Profesională. împreună cu Asociaţia Internaţională Step by Step, Reprezentanţa 
UNICEF în România şi Ministerul Educaţiei Naţionale.
Precizăm că proiectul sus amintit face obiectul Protocolului de Colaborare nr. 265/08.06.2017 
dintre Ministerul Educaţie Naţionale şi Asociaţia Centrul Step by Step pentru Educaţie şi 
Dezvoltare Profesională, având drept scop susţinerea politicilor publice ale Ministerului 
Educaţiei şi Cercetării în domeniul educaţiei timpurii.
Scopul proiectului România creşte cu tine -  Educaţia timpurie, o investiţie în viitor este 
acela de a contribui la dezvoltarea politicilor publice în domeniul educaţiei timpurii şi Ia 
îmbunătăţirea cadrului de implementare al acestora la nivel naţional, judeţean şi local, 
asigurând astfel dreptul tuturor copiilor la educaţie timpurie incluzivă de calitate.
Obiectivele proiectului:

• Dezvoltarea unui cadru normativ şi instituţional comprehensiv şi convergent în 
domeniul educaţiei şi îngrijirii timpurii a copiilor antepreşcolari şi preşcolari (de la 
naştere la 6 ani), promovând o abordare integrată, ce aduce laolaltă resursele 
conjugate ale sectoarelor de educaţie, sănătate şi protecţie socială.

• Facilitarea la nivel local şi central a unor parteneriate sustenabile cu scopul de a 
îmbunătăţi calitatea serviciilor de educaţie şi dezvoltare timpurie.

• Culegerea de noi date care să fundamenteze dezvoltarea politicilor şi a programelor 
din domeniul educaţiei şi îngrijirii timpurii a copiilor, prin elaborarea de studii şi 
pilotarea la nivel local a unor servicii de educaţie timpurie integrate şi de calitate.

• Elaborarea şi implementarea unei campanii coerente de advocacy şi comunicare la 
nivel naţional, care să promoveze importanţa investiţiei în educaţia timpurie, precum 
şi necesitatea dezvoltării şi a îmbunătăţirii gradului de incluziune şi a calităţii 
serviciilor specifice.
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* Asistarea şi susţinerea a 10 comunităţi din Judeţul Braşov pentru elaborarea şi 
implementarea unor strategii de dezvoltare locală, care să includă intervenţii 
punctuale privind educaţia şi îngrijirea timpurie a copilului precum şi dezvoltarea 
unor politici care sprijină organizarea comunităţilor în susţinerea familiei -  
(comunităţi prietene/favorabile familiei).

III. DURATA ACORDULUI

Acordul intră în vigoare la data semnării lui şi este valabil până la data 30 iunie 2022, data 
finalizării proiectului.

IV. RESPONSABILITĂŢILE PARTENERILOR:

1. U.A.T. Municipiul FĂGĂRAŞ
- Facilitează, printr-un proces participativ, alegerea ur 

local, numită coordonator local de proiect; aceasta 
proiectului şi asigură colaborarea cu toţi partenerii de 
dar şi pe verticală, la nivel judeţean şi centrai;

- Asigură colaborarea şi comunicarea susţinută între facilitator şi persoana responsabilă de 
proiect desemnată la nivelul Primarie/Consiliului Local (coordonator local);

- Facilitează implementarea în bune condiţii a proiectului, asigurând sprijinul administrativ 
şi logistic necesar în vederea atingerii obiectivelor asumate;

- Sprijină cooperarea interinstituţională la nivel local prin coordonarea şi implementarea 
strategiilor de dezvoltare, planurilor de acţiune şi programelor la nivel local, în acord cu 
obiectivele proiectului;

- Asigură monitorizarea şi coordonarea mecanismului de cooperare interinstituţional 
dezvoltat în cadrul proiectului;

- Facilitează organizarea echipei de proiect la nivel local pentru realizarea analizei de 
situaţie şi ameliorarea/completarea/îmbunătăţirea strategiei locale, cu focus pe educaţia 
timpurie;

- Asigură includerea recomandărilor generate ca urmare a implementării proiectului, în 
strategiile şi planurile de acţiune la nivel local, facilitând abordarea integrată a instituţiilor 
cu atribuţii şi responsabilităţi în domeniul incluziunii sociale;

- Sprijină deplasările facilitatorilor judeţeni în comunităţile în care se derulează proiectul;
- Asigură suportul pentru desfăşurarea activităţilor specifice derulate de parteneri, cum ar fi 

studiul iniţial, monitorizarea şi evaluarea finală (realizate de UNICEF);
- Informează în mod spontan CEDP privitor la evenimentele susceptibile de a influenţa 

proiectul în mod considerabil. Această regulă este în mod particular valabilă în cazurile în 
care execuţia proiectului sau a obiectivelor sale pare compromisă:

- îşi elaborează propria strategie, o implementează în mod coerent şi, după finalizarea 
proiectului. îl adaptează dacă este necesar;

- Derulează activităţi de diseminare şi informare despre activităţile proiectului cu acordul 
CEDP.

ei persoane 
participă acti 

proiect, atât în

hfyel 
are a 

în unităţii,
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2. Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională Step by Step, asigură asistenţă 
tehnică şi sportul pe toată durata proiectului; comunităţile selectate beneficiază de suport 
concentrat pe următoarele dimensiuni:

- Construirea capacităţii partenerilor de la nivel local şi judeţean de a crea alianţe şi 
sinergii care să conducă la o dezvoltare/creştere comună şi în care educaţia este 
factorul crucial în construirea legăturilor sociale;

- Analiza de situaţie de la nivelul comunităţii pentru a determina nevoile reale în 
privinţa educaţiei şi îngrijirii copLL* dc ia naştere la intrarea în învăţământul primar; ■

- Dezvoltarea şi implementarea unei strategii locale de educaţie şi îngrijire timpurie, pe 
durata proiectului;

- Activităţi de învăţare în pereche pentru decidenţii de la nive’ ’
- Sesiuni de infonnare şi formare pentru actorii implicaţi (re] lor,

profesionişti, părinţi);
- Elaborarea şi diseminarea unor materiale suport.

- Fiecare partener va acorda sprijinul necesar tuturor instituţiilor irţi
ale acestui acord pentru implementarea în bune condiţii a parteneriatului;

- Partenerii vor întocmi şi păstra un dosar separat cu privire la implementarea activităţilor 
care le revin în baza parteneriatului;

- Toţi partenerii se angajează la păstrarea confidenţialităţii asupra datelor furnizate între 
parteneri;

- Mediatizarea proiectului se face în condiţii stabilite de comun acord şi cu infonnarea 
prealabilă a tuturor partenerilor;

- Comunicarea între părţi se face în scris, prin mijloace electronice sau pe suport de hârtie;
- Orice modificare a clauzelor acestui acord de parteneriat se face numai cu acordul scris al 

părţilor.

VI. CLAUZE FINALE
Acordul este valabil pe toată durata derulării proiectului.
Orice modificare şi completare ulterioară a prezentului acord. în măsura în care 
este nevoie pentru buna desfăşurare a activităţilor din proiect, se va face cu 
acordul ambelor părţi, prin act adiţional.

V. PREVEDERI GENERALE

U.A.T. MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ CENTRUL PENTRU EDUCAŢIE SI 
DEZVOLTARE PROFESIONALĂ 
STEP BY STEP

Primar,
DL Gheorghe SUCACIU

Director executiv, Dna. Carmen LICĂ
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