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HOTĂRÂREA nr.431 
din data de 19 decembrie 2018

-aprobarea participării Municipiului Fagaras in calitate de partener in proiectul cu titlul ”R0MANIA 
CRESTE CU TINE -  Educaţie timpurie, o investiţie in viitor”, implementat de Asociaţia Centrul Step 
by Step Pentru Educaţie si Dezvoltare Profesionala, impreuna cu Asociaţia Internaţionala Step by Step, 

Reprezentanta UNICEF in Romania si Ministerul Educaţiei Naţionale

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, 
întrunit în şedinţă ordinară,

Analizând referatul nr.39.970 din 13.12.2018 din partea Compartiment Implementare Proiecte 
de Finanţare, precum şi expunerea de motive a Primarului Municipiului Făgăraş nr.39.970/1 din 
13.12.2018 prin care se propune aprobarea privind aprobarea participării Municipiului Fagaras in 
calitate de partener in proiectul cu titlul ”ROMANIA CRESTE CU TINE -  Educaţie timpurie, o 
investiţie in viitor” ,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerţ şi 
agricultură, precum şi al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor,

Ţinând seama de prevederile art.36, alin. (2), lit. b, alin. (4) lit. e, alin. (2) lit. d, alin. (6) lit. a, 
pct. 1 din Legea nr.215/2001 -  legea administraţiei publice -  republicata,

în temeiul prevederilor art. 45 alin.(2) şi art. 115 alin.l lit.b) din Legea 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată şi actualizată,

HOTĂRĂŞTE:

Art.l. Se aprobă participării Municipiului Fagaras in calitate de partener in proiectul cu titlul 
” ROMANI A CRESTE CU TINE -  Educaţie timpurie, o investiţie in viitor”, durata acestuia fiind  
30.06,2022.

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Fagaras pentru a semna documentele aferente 
proiectului

Art.3. Se aproba modelul Acordului de parteneriat in acest sens, anexă ce face parte integrantă 
din această hotărâre.

Art.4. Se împuterniceşte executivul cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari.
Art.5. Prezenta hotatrare va fi afisata spre luare la cunoştinţa publica si va fi comunicata 

Biroului economic-financiar, Primarului Municipiului Fagaras, Compartiment Implementare vProiecte 
de Finanţare.
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ACORD DE PARTENERIAT

I. PĂRŢILE ACORDULUI:
y;, ■ ±sj

1. Instituţia Prefectului, Judeţul BRAŞOV, având sediul în Judeţul Braşov, municipiul 
■'Braşov, B-dul Eroilor nr 5, judeţul Braşov, cod 500007; România, reprezentată de Dl Marian, 
Iulian RASALIU, Prefect
2. Consiliul Judeţean Braşov, având sediul în Judeţul Braşov, municipiul Braşov B-dul 
Eroilor nr 5, judeţul Braşov, cod 500007, România, reprezentată de Dl Adrian-Ioan 
VESTEA, Preşedinte
3. Inspectoratul Şcolar Judeţean BRAŞOV, având sediul în Judeţul Braşov, municipiul 
Braşov, Şirul Gheorghe Dima nr. 4 cod 500123, România, reprezentată de Dna Ariana Oana 
BUCUR, Inspector General
4. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului BRAŞOV, având sediul 
în Judeţul Braşov, municipiul Braşov, Strada Iuliu Maniu nr. 6, cod 500091, România, 
reprezentată de Dl Gheorghe DURNĂ, Director General
5. Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională BRAŞOV, având sediul în 
Judeţul Braşov, municipiul Braşov Strada Aurel Vlaicu 26 bis, et.3, România, reprezentată de 
Dna Carmen Florescu, Director
6. Direcţia de Sănătate Publică BRAŞOV, având sediul în Judeţul Braşov, municipiul 
Braşov B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 11, bl.Cl, et.V-VI, România, reprezentată de Dna 
Lavinia BUVNARIU, Director executiv
7. Primăria Municipiului Braşov, având sediul în Judeţul Braşov, municipiul Braşov 
Bulevardul Eroilor 8, Braşov 500007, România, reprezentată de Dl George SCRIPCARU, 
Primar
8. Consiliile Locale şi Primăriile localităţilor: Săcele, Codlea, Făgăraş, Victoria, Rupea, 
Râşnov, Zărneşti, Târlungeni, Budila, Apaţa

pe de-o parte, şi

9. 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 PARTENERIAT.

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 la 
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.

• 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. ^

l.Instituţia Prefectului BRAŞOV participă activ la implementarea eficace şi eficientă a 
tuturor activităţilor proiectului prin asumarea următoarelor responsabilităţi: y o j
- Facilitează angajamentul primăriilor implicate în activităţile proiectului şi susţine orice 

demers legat de buna informare şi comunicare între părţi;
- Asigură sprijinul tehnic şi administrativ necesar implementării proiectului, inclusiv prin 

acces la material tehnic în vederea efectuării de teleconferinţe cu primarii şi actorii 
judeţeni;

- Sprijină procesul de colectare a datelor de la instituţiile deconcentrate, în special Direcţia 
Sănătate Publice şi Inspectoratele Şcolare Judeţene sau de la alte instituţii deconcentrate, 
în funcţie de nevoile proiectului.

Z.ConsiliuI Judeţean BRAŞOV participă activ la implementarea eficace şi eficientă a tuturor
activităţilor proiectului la nivel judeţean, prin asumarea următoarelor responsabilităţi:
- Facilitează implementarea în bune condiţii a proiectului, asigurând sprijinul administrativ 

şi logistic necesar în vederea atingerii obiectivelor asumate;
- Asigură monitorizarea şi coordonarea mecanismului de cooperare interinstituţional 

dezvoltat în cadrul proiectului;

IV. RESPONSABILITĂŢILE PARTENERILOR:
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- Nominalizează o persoană responsabilă la nivel judeţean, persoană care participă activ la 
implementare şi asigură colaborarea cu toţi partenerii de proiect;

- Participă, prin reprezentanţi, la realizarea analizei de nevoi de la nivelul fiecărei 
comunităţi sau oferă feedback;

- Participă, prin reprezentanţi, la îmbunătăţirea strategiilor locale, având în vedere educaţia 
timpurie;

- Sprijină cooperarea interinstituţională la nivel judeţean prin asumarea in strategiile locale a 
. ■  -Necfivelor proiectului sau asumarea priorităţilor legate de educaţie timpurie de calitate in

strategiile locale, judeţene etc.
- Sprijină deplasările facilitatorilor judeţeni în comunităţile în care se derulează proiectul;
- Derulează activităţi de diseminare şi informare despre activităţile proiectului cu acordul 

CEDP.
- Sprijină activ sustenabilitatea proiectului.

3. Inspectoratul Şcolar Judeţean BRAŞOV (ISJ) participă activ la implementarea eficace
şi eficientă a tuturor activităţilor proiectului prin asumarea următoarelor responsabilităţi:
- Participă activ la implementarea campaniei de advocacy şi comunicare la nivel judeţean şi 

naţional, pentru a promova importanţa investiţiei în educaţia timpurie;
- Participă, prin reprezentanţi desemnaţi, la constituirea echipelor de proiect la nivel local si 

la derularea activităţii acestora;
- Participă, prin reprezentanţi, la realizarea analizei de nevoi şi la îmbunătăţirea strategiilor 

locale, având în vedere educaţia timpurie;
- Promovează necesitatea diversificării serviciilor de educaţie şi îngrijire timpurie incluzivă 

de calitate pentru a răspunde cât mai bine nevoilor identificate la nivel local;
- Participă, prin reprezentanţi, şi susţine participarea personalului implicat la sesiunile de 

formare, ateliere de lucru, conferinţe; organizează şi participă la schimburi de experienţă;
- Sprijină şi însoţeşte, în măsura posibilităţilor, echipa de proiect pentru realizare; 

şi a activităţilor de monitorizare în teritoriu;
- Asigură suportul pentru desfăşurarea activităţilor specifice derulate de parteneri, 

studiul iniţial, monitorizarea şi evaluarea finală (realizate de UNICEF);
- Derulează activităţi de diseminare şi informare despre activităţile proiectului iii- acordul

CEDP. ’ ’ ’ v V v
- Sprijină procesul de monitorizare şi raportare al proiectului, prin facilitarea accesului la

datele statistice colectate la nivelul comunităţilor implicate în proiect;

4. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) BRAŞOV,
contribuie la implementarea eficace şi eficientă a proiectului prin:
- Asigură o comunicare constantă cu primăriile comunităţilor participante la proiect şi cu 

alţi parteneri judeţeni şi centrali;
- Pune la dispoziţia proiectului informaţii care pot facilita o mai bună colectare şi gestionare 

de date socio-economice la nivel comunitar;
- Pune la dispoziţia proiectului diverse informaţii care pot contribui la sustenabilitatea 

proiectului, inclusiv informaţii cu privire la linii de finanţare din fonduri structurale care 
pot contribui la sustenabilitatea proiectului, în parteneriat cu instituţiile implicate în 
proiect;

- Participă, prin reprezentanţi desemnaţi, la constituirea echipelor de proiect la nivel local şi 
la derularea activităţii acestora;



- Participă, prin reprezentanţi, la realizarea analizei de nevoi şi la îmbunătăţirea strategiei 
locale având în vedere educaţia timpurie.

5. Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională BRAŞOV (CJRAE) participă 
activ la implementarea eficace şi eficientă a tuturor activităţilor proiectului prin asumarea 
următoarelor responsabilităţi:
- Sprijină în mod activ dezvoltarea reţelei de consilieri şcolari;

- -. .Participă,-prin. reprezentanţi desemnaţi, la constituirea .«.echipelor de proiect la nivel local şi 
la derularea activităţii acestora;

- Participă, prin reprezentanţi, la realizarea analizei de nevoi şi la îmbunătăţirea strategiei 
locale, având în vedere educaţia timpurie;

- Sprijină procesul de monitorizare şi raportare al proiectului, prin facilitarea accesului la 
datele statistice colectate la nivelul comunităţilor implicate în proiect cu privire la accesul 
şi participarea la educaţie.

6. Direcţia de Sănătate Publică (DSP) BRAŞOV contribuie la implementarea eficace şi 
eficientă a proiectului în Judeţul Braşov astfel:
- Pune Ia dispoziţia proiectului informaţii care pot facilita o mai bună colectare şi gestionare 

de date ce vizează sănătatea şi accesul la serviciile medicale la nivel comunitar;
- Participă, prin reprezentanţi desemnaţi, la constituirea echipelor de proiect la nivel local şi 

la derularea activităţii acestora;
- Participă, prin reprezentanţi, la realizarea analizei de nevoi şi la îmbunătăţirea strategiei 

locale, având în vedere educaţia timpurie.

7. Primăria Municipiului Braşov şi Primăriile şi Consiliile Locale ale localităţilor: 
Sacele, Codlea, Făgăraş, Victoria, Rupea, Râşnov, Zărneşti, Târlungeni, Budila, Apaţa
- Facilitează, printr-un proces participativ, alegerea unei persoane responsabile la nivel 

local, numită coordonator local de proiect; aceasta participă activ Ia implementarea 
proiectului şi asigură colaborarea cu toţi partenerii de proiect, atât în cadrul comunităţii, 
dar şi pe verticală, la nivel judeţean şi central;

- 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 sprijin 
şi logistic necesar în vederea atingerii obiectivelor asumate;

- Sprijină cooperarea interinstituţională la nivel local prin coordonarea şi 
strategiilor de dezvoltare, planurilor de acţiune şi programelor la nivel lo< 
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);
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- 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.

9. 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 copiilor de la 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 nivel local;
- Sesiuni de informare şi formare pentru actorii implicaţi (reprezentanţi ai autorităţilor, 

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

V. PREVEDERI GENERALE
- Fiecare partener va acorda sprijinul necesar tuturor instituţiilor care se constituie în părţi 

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 fhmizate între

parteneri; /*  / .  - - ' f >; . '1\
- Mediatizarea proiectului se face în condiţii stabilite de comun acorjfşLcu informarea V

prealabilă a tuturor partenerilor; VŢ V  '- ./f /
- 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.

INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL 
BRAŞOV

CENTRUL PENTRU EDUCAŢIE SI 
DEZVOLTARE PROFESIONALĂ



Prefect,
Dl. Marian, Iulian RASALIU

STEP BY STEP
Director executiv, Dna. Carmen LICĂ

CONSILIUL JUDEŢEAN BRAŞOV 
Preşedinte,
ni. Adrian-Io an VESTEA

INSPECTORATUL ŞCOLAR
JUDEŢEAN BRAŞOV 
Inspector general,
Dna. Ariana Oana BUCUR

DIRECŢIA GENERALĂ DE 
ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA 
COPILULUI BRAŞOV 
Director,
Dl. Gheorghe DURNĂ

CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI 
ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ 
BRAŞOV 
Director,
Dna. Carmen FLORESCU

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
BRAŞOV
Director,
Dna. Livia BUVNARIU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
BRAŞOV
Primar,
Dl. George SCRIPCARU
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PRIMĂRIILE 
LOCALITĂŢILOR 
ÎN CARE SE VA 
DERULA 
PROIECTUL


