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CONVENTIE CADRU DE PARTENERIAT 
 

Incheiata la data de –28 septembrie 2005 

 

 

INTRE : 

 
1. CONSILIUL JUDETEAN SIBIU (CJS ), 
      reprezentata prin Presedinte , Domnul MARTIN BOTTESCH , cu sediul social in        

SIBIU , Str. General Magheru Nr. 14, Tel : 0269216368, 

e-mail : presedinte@cjsibiu.ro , www.cjsibiu.ro 

 
2. ASOCIATIA DE PRIETENIE « ILLE ET VILAINE – SIBIU » (APIVS),                
reprezentata prin Presedinte, Domnul ALIN CHIPAILA , cu sediul social in SIBIU , Str. 

Konrad Haas nr. 14 , 5501, Tel. : 0369101071 e-mail : a.chipaila@miv.directnet.ro, 

http ://miv.direcnet.ro 

 

3. OFICIUL JUDETEAN PENTRU CONSULTANTA AGRICOLA SIBIU ( OJCA ),   
reprezentata prin  Domnul Director MIRCEA OPRIS, cu sediul social in –SIBIU , Str. 

Somesului Nr. 49  , Tel :0269/210054, e-mail :OJCASB-@rdslink.ro 

  

     4. CASA CORPULUI DIDACTIC ( CCD ), 
         reprezentata prin Domnul Director GHEORGHE PUPEZA, 

         cu sediul social in SIBIU , Str. Turismului Nr. 15 , Tel : 0269230259 

         e-mail : office@ccd.isjsibiu.ro 

 

Având ca temei juridic : 

 
- Legea nr. 215/2001 a administratiei publice  

- Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica  

- O.G. nr. 26/2000 privind asociatiile si fundatiile , aprobata prin legea Nr.246 /2005 

- Legea Nr.293/2003 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 15/2003 

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.16/2002 privind contractele de 

parteneriat public-privat. 

-Hotarârea Consiliului Judetean Sibiu nr.52/2002 privind adoptarea Acordului de parteneriat 

referitor la finantarea si realizarea in comun a unor actiuni , servicii sau proiecte de interes 

public local si/sau judetean si a Regulamentului – cadru privind constituirea si functionarea 

comitetelor cetatenesti  

- Hotarârea Consiliului Judetean Sibiu nr. 56/2002 privind liberul acces la informatii de 

interes public si asigurarea transparentei si integritatii in activitatea administratiei publice 

judetene . 

 

         PREAMBUL   
     

     Cooperarea descentralizata dintre  Departamentul Ille et Vilaine – Franta si Judetul Sibiu, 
oficializata prin Conventia cadru din 11 iunie 2003 la Rennes, este pusa in aplicare prin 

intermediul asociatiilor Solidarité 35 Roumanie (S35R) si respectiv Asociatia de Prietenie 

Ille et Vilaine – Sibiu (APIVS). 

 Domeniile de cooperare asupra carora s-a convenit sunt : educatie, social, protectia 

copilului, agricultura, economie, turism, cultura, tineret, societate civila.  
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Proiectele agricole cum ar fi Concursuri de aratura si de tuns oi, Centre de analiza 

laptelui, Schimburi de experienta, etc., au fost cele care a deschis incepând cu anul 1994 

calea viitoarelor coperari.  

Un numar de peste 20 de comune din judetul Sibiu sunt reprezentate de tot atâtea 

asociatii locale de infratire intr-o retea de cooperare care este federata de APIVS. 

In contextul pregatirii României pentru aderarea la Uniunea Europeana si al realitatilor 

din mediul rural din judetul Sibiu este de dorit ca o cooperare descentralizata in domeniul 

agriculturii sa fie asigurata, pe lânga mediatorul de cooperare care este APIVS, si de structuri 

profesioniste din domeniu, sau cu responsabilitati in dezvoltarea rurala. 

Camera de agricultura  dn departamentul Ille et Vilaine, la solicitarea S35R si-a 

manifestat disponibilitatea de a sprijini orice proiect de cooperare agricola dintre 

comunitatile franceze si române partenere. 

In judetul Sibiu nu functioneaza inca o Camera de agricultura care ar putea face ca 

roadele acestei cooperari sa fie impartasite de cât mai multi agricultori interesati. 

Pentrur a beneficia de oportunitatea cooperarii agricole cu partea franceza este necesara 

structurarea intr-un organism, formalizat si recunoscut de ambele parti care sa se constituie 

intr-n interlocutor dinamic si competent la nivelul judetului Sibiu.  

  

Art.1.   Scopul Conventiei 
 
 Constituirea la nivelul judetului Sibiu a unui Grup de Actiune pentru Dezvoltare Agricola 

(GADA), ca structura reprezentativa, pluridisciplinara, capabila sa favorizeze dezvoltarea 

agriculturii, cooperarea franco-româna in special, si pe cea internationala in general, in domeniul 

agriculturii. 
 

Art.2   Obiectivele Grupului de Actiune pentru Dezvoltare Agricola (GADA) 
 

Prin constituirea GADA se urmareste in principal atingerea obiectivelor pe care si le-a 

propus cooperarea Ile et Vilaine – Sibiu in domeniul agricol ,prin armonizarea, cu obiectivele 

fiecarui partener din cadrul Conventiei :  

- Informarea si formarea populatiei rurale in vedera crestereii nivelului de cultura agricola si a 

capacitatii de a initia proiecte concrete. 

- Sprijinirea tehnica, logistica si informationala a proiectelor agricole din comunele  din judet. 

- Intensificarea colaborarii franco-române pentru o informare corecta si completa asupra 

continutului si implicatiilor politicii agricole comune (PAC ). 

- Aportul la cresterea calitatii si a eficientei consultantei agricole in rândul agricultorilor din 

judet .. 

- Organizarea de schimburi de experienta intre agricultorii din judetul Sibiu si cei din tarile 

membre UE. 

- Sprijinirea oricaror cooperari internationale in domeniul dezvoltarii rurale . 

- Promovarea educatiei permanente in domeniul agriculturii. 

       

Art. 3   Durata Conventiei  
 

Prezenta Conventie de Parteneriat se incheie pe o perioada de 1 an si se considera 

prelungita de drept, daca nu exista initiative in alt sens . 

Oricare dintre parteneri poate rezilia conventia dupa un preaviz de 3 luni, comunicat 

celorlalte parti . 
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Art. 4   Tipul parteneriatului in contextul descentralizarii 
 

Consiliul Judetean Sibiu , Oficiul Judetean de Consultanta Agricola Sibiu, Casa Corpului 

Didactic ca entitati publice si Asociatia de prietenie « Ille et Vilaine – Sibiu », ca partener privat, 

realizeaza prin prezenta Conventie «un parteneriat public – privat », in care prin actiunile lor 

comune vor favoriza indeplinirea misiunilor de catre structurile descentralizate, necesara in   

procesul de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana . 

 

Art. 5   Rolul GADA  
 
Prezenta Conventie creaza cadrul pentru : 

 

- Consilierea tehnica si organizatorica a purtatorilor de proiecte din mediul rural in ce priveste 

conceperea, derularea si continuitatea proiectelor. 

-    Cofinantarea din partea autoritatilor publice, locale, judetene si straine. 

- Constituirea unui portofoliu de proiecte proprii ale GADA de dezvoltare rurala. 

- Constituirea unor parteneriate locale si internationale, in vederea realizarii proiectelor. 

- Crearea cadrului pentru informarea partenerilor straini asupra realitatilor si necesitatilor 

locale. 

- Stabilirea punctuala a rolului si contributiei ( materiala, financiara si umana ) a fiecarui 

partener GADA in realizarea fiecarui proiect. 

 

Art. 6   Angajamentul partenerilor 
 

Punerea in practica a proiectelor operative din teritoriu precum si a celor structurante se 

face in parteneriat. Semnatarii actualei Conventii  se angajeaza ca in limita competentei si 

capacitatilor lor sa conlucreze la indeplinirea obiectivelor GADA dupa cum urmeaza : 

 

6.1   Consiliul Judetean Sibiu  

 
Ca autoritate deliberativa a administratie publice locale  conform Legii 215/2001- Legea 

administratiei publice locale are atributii in : 

- adoptarea de strategii , prognoze si programme de dezvoltare economico-sociale a judetului, 

pe baza propunerilor primite de la consiliile locale pe care le dispune , aproba si le 

urmareste ; 

- coordonarea activitatilor consiliilor locale a comunelor si oraselor in vederea realizarii 

serviciilor publice de interes judetean ; 

- administrarea domeniului public si domeniului privat al judetului. 

 

In cadrul parteneriatului GADA va avea urmatoarele misiuni : 
- vegheaza la durabilitatea proiectelor prin solutii si resurse, necesare  pentru  solutionarea  

problemelor locale care-i intra in aria de competenta. 

- cofinanteaza proiecte agricole cu caracter comunitar, cele de dezvoltare rurala si cele de 

economie solidara, 

- este purtatorul de cuvint al GADA in raport cu autoritatile locale,centrale , ministere etc. 

- gazduieste pe serverul CJS situl si baza de date al GADA, 

- asigura asistenta in domeniul managementului de proiect . 

 

6.2  Asociatia de prietenie « Ille et Vilaine – Sibiu » ( APIVS ) 

 
       In calitatea sa de mediator de cooperare este delegata de Consiliul Judetean Sibiu in teritoriu 

coform Hotaririi Consiliului Judetean Sibiu Nr. 47/2003 sa reprezinte partea romana in 
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cooperarea descentralizata intre cele doua unitati administrative :Departamentul Ille et Vilaine –

Franta si Judetul Sibiu.  

 

In cadrul parteneriatului GADA va avea urmatoarele misiuni : 

- asigura coordonarea parteneriatelor dintre comunitatile locale rurare române si franceze 

(peste 20 comune din judetul Sibiu),  

- sprijina implicarea in proiecte ( ca purtator de proiect sau ca animator si catalizator local) a 

asociatiilor de infratire din comune, 

- favorizeaza parteneriatele in cadrul comunitatilor locale intre asociatia de infratire, Consiliul 

local, Centrul de documentare si Informare, operatorul local al proiectului si alti parteneri. 

- se preocupa ca toate proiectele de cooperare romano-franceze sa respecte principiile 

economiei solidare ( conform Anexa 1 ) si sa aiba un caracter comunitar si nu individual, 

- asigura comunicarea cu partenerii francezi : Camera de Agricultura din Ille et Vilaine si 

S35si altii , 

- pune la dispozitie, in limita disponibilitatilor si a rolului de mediator, mijloace materiale, 

financiare si umane pentru conceperea proiectelor.  

 

6.3   Oficiul Judetean pentru Consultanta Agricola (OJCA) Sibiu  
 

      Subordonata direct Ministerului Agriculturii Apelor si Padurilor, OJCA este singurul 

organism public abilitat prin Agentia Nationala de Consultanta Agricola ( ANCA) sa propage 

informatii si cunostinte , sa asigure formare si consultanta din domeniul agricol. Oficiul dispune 

de consultanti bine pregatiti care au misiunea de a acoperi nevoia de informare din domeniu a 

intregului judet. 

 

In cadrul parteneriatului GADA va avea urmatoarele misiuni : 
- face formarea si informarea locuitorilor din comunitatile rurale conform necesitatilor 

proiectelor sustinute de Grup. 

- pune la dispozitia Grupulu, a purtatorului de proiect si a partenerilor acestuia informatiile 

tehnice si legislative, necesare unei corecte implementari a proiectului, 

- intocmeste raportul tehnic necesar Grupului pentru prezentarea proiectelor catre finantatori, 

beneficiari , 

- pune la dispozitie personal calificat  si mijloace tehnice pentru intocmirea documentatiei in 

cazul unor finantari europene, 

- asigura asistenta in domeniul managementului de proiect, 

- reprezinta Grupul in relatiile cu Ministerul Agriculyurii prin ANCA. 

 

6.4   Casa Corpului Didactic (CCD) 

 

     Casa corpului didactic este structura mandatata de Ministerul Educatiei si Cercetarii cu 

formarea cadrelor didactice din invatamântul preuniversitar. In aceasta calitate este 

coordonatorul judetean al proiectului national « Educatie pentru informare in mediu rural 

defavorizat » care presupune infiintarea Centrelor de documentare si informare (CDI ) in scoli.  

CDIurile sunt nuclee de formare si diseminare a informatiilor catre elevi, profesori si membrilor 

comunitatilor locale . 

 

In cadrul parteneriatului GADA va avea urmatoarele misiuni : 
- medierea cu unitatile scolare detinatoare de CDI a punerii la dispozitie a spatiilor acestora 

pentru actiuni de popularizare a tehnicilor agricole sau pentru formari, 

- prelucrarea si multiplicarea informatiei pusa la dispozitie de catre grupul GADA pe proiecte 

punctuale si convenit in cadrul parteneriatului, 

- punerea la dispozitie a mijloacelor sale tehnice si umane pentru elaborarea de materiale 

documentare utile proiectelor si comunitatilor respective, 

- asigura asistenta in domeniul managementului de proiect. 
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Art. 7  Organizarea si functionarea GADA 
 

- Pentru dezvoltarea parteneriatului actorii parteneriatului trebuie sa fie constienti ca aceasta 

necesita timp si energie puse in slujba comunitatii.  

- Se vor stabili sarcini si responsabilitati ale membrilor GADA pe fiecare proiect in parte, in 

functie de misiunile asumate;  

- Fiecare structura va delega un reprezentat permanent in GADA care va putea actiona in 

limitele misiunilor asumate si va informa sistematic despre activitatile grupului ; 

- .In cazul in care proiectele necesita participarea altor institutii, ONG-uri sau experti 

independenti, oricare dintre partenerii prezentei Conventii, poate face invitatii in numele 

GADA, cu consultarea prealabila a grupului ; 

- Partenerii actualei Conventii se vor intilni bilunar. Data, ora si locul intilnirii va fii stabilit de 

comun acord de catre toti partenerii.  

- La prima sedinta de constituire a grupului se vor stabili sediul  locul reuniunilor , 

modalitatile de comunicare si rolurile in cadrul intâlnirilor de lucru : facilitator (moderator), 

secretariat, raportor, etc.( conform Anexa 2) 

- Orice modificare adusa programului stabilit de proiect este comunicata de îndata   

partenerilor de Conventie, decizia finala fiind luata in comun. 

- Toate reuniunile vor fi urmate de un proces verbal in care vor fi cuprinse deciziile luate si 

obligatiile membrilor in perioada urmatoare. 

 

Art. 8   Incetarea Conventiei de parteneriat  
 
Prevederile prezentului act inceteaza prin : 

a) – acordul partilor  

b) – neîndeplinirea culpabila a obligatiilor asumate de catre parti 

c) – unilateral, conform art 3. din prezenta Conventie . 

 

Art. 9  Litigii 
 
Orice litigiu se rezolva pe cale amiabila . 

 

Art. 10   Dispozitii finale 
 

Prezenta Conventie de Parteneriat a fost intocmita in 4 exemplare, cite unul pentru 

fiecare parte. Conventia isi intra in atributii imediat de la data semnarii de catre cei 4 

 parteneri . 

 

 
 

         Consiliul Judetean Sibiu                               Oficiul Judetean pentru Consultanta Agricola  

Presedinte   Martin BOTTESCH                                        Director  Mircea OPRIS 

 

 

          

 

 

 
Asociatia de Prietenie « Ille et Vilaine Sibiu »                            Casa Corpului Didactic 

              Presedinte  Alin CHIPAILA                                   Director  Gheorghe PUPEZA 
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ANEXA 1 

 

Principii si caracteristici ale economiei solidare 
 

 

1.  Principiile care stau la baza economiei solidare 
 

 

Deşi  există încă dezbateri asupra unei definiri clare a conceptului, se consideră că 

economia solidară se referă în mod special la activităţile realizate de organizaţii cu statut 

asociaţiv.  

Această « nouă economie » se sprijinaă pe valori ca : solidaritate, coeziune, proiect 

colectiv. Ea este totusi comercială pentru că asigură servicii care sunt facturate, iar preţul poate 

ţine cont de solvabilitatea consumatorului.  

Organismele economiei solidare respectă urmatoarele principii de bază : 

- libertate de adeziune la proiect; 

- non lucrativitate individuală (excedentele nu sunt redistribuite) ;  

- independenţa faţă de puterea publică ; 

- gestiune democratică după principiul : « o persoană, un vot ». 

 Schematic se poate spune că economia solidară este caracterizată de o 

triplă originalitate: 

- Are o organizare internă de tip asociativ, 

- Are o finalitate socială, 

- Are o finanaţare combinată, formată din încasări comerciale, dintr-o subvenţie 

publică şi dintr-o contribuţie din partea benevolilor. 

 

Organizarea de tip asociativ presupune gruparea sub forma unei asociaţii, atât a 

beneficiarilor cât şi a benvolilor, pentru a răspunde unei nevoi punctuale, colective sau 

individuale. Finalitatea socială este atât directă, prin satisfacerea nevoii în cauza, ci şi una 

indirectă, prin realizarea unui produs mai subtil care, generic poartă numele de coeziune socială. 

Finanţarea combinată este urmarea voinţei comune a societăţii civile şi a puterii locale de a 

contribui la rezolvarea unor probleme de ordin social. 

 

O funcţionare democratică cu finalitate socială şi iniţiativa economica sunt cele mai 

importante elementele care caracterizează acest tip de activităţi. Sistemele de schimb local, 

plasamentele etice, comerţul echitabil sau serviciile colective de proximitate sunt doar câteva 

exemple ale unui domeniu în plină expansiune, şi din ce în ce mai mediatizat.   

 

Se poate spune, că ambiţia economiei solidare este de a produce valoare altfel decât 

economia de piaţă şi, în acelasi  timp, de a produce solidaritate altfel decât economia de tip 

social. Economia solidară  este o formă a economiei sociale axată în special pe iniţiative de 

dezvoltare economică locală, de acţiune împotriva excluderii sociale, de reinserţie socială. 

 

Activităţile se desfăşoară de cele mai multe ori în favoarea unor colectivităţi restrânse, 

acest tip de economie având un caracter disparat şi poate mai puţin evident pentru marele public.  

Din acest punct de vedere, o imagine sugestivă ar fi aceea că 20 000 de lucrători angajaţi 

de o companie ca Toyota reprezintă un arbore uriaş, uşor de perceput, iar 20 000 de persoane, 

care sunt angajate de un număr aproape la fel de mare de asociaţii, reprezintă o pădure, a cărei 

intindere nu poate fi apreciată dintr-o privire.  

.    
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2.  Principalele caracteristici ale economiei solidare 
 

Trebuie conştientizat faptul că există o viaîă economică în afara capitalismului şi nu doar 

o singură realitate socială aceea a « câstigătorului în vârstă de douăzeci şi  trei de ani, nemilos, 

fără reguli sociale, lucrând zi şi noapte, auto-exploatându-se şi  exploatându-i pe cei din jur. »  

 

Pe de altă parte crearea de bogăţie nu este doar monetară, se produce şi  altceva, mai 

subtil, nu intotdeauna măsurabil cum este spiritul cetăţenesc, liantul social, sau pur şi  simplu 

schimbul de experienţă. 

 

Aceste produse de pe piaţa economiei solidare sunt cu atât mai necesare societăţilor 

actuale cu cât, dacă epoca industriala a facut din om un robot depersonalizat, epoca informaţiei, 

a informaticii, face ca omul să se desocializeze. 

 
Pentru a uşura inţelegerea conceptului vom trece în revistă câteva caracteristici principale 

ale economiei solidare : 

- Organismele acestei economii urmăresc obiective care sunt în acelaşi  timp 

sociale şi economice. (ex. o creşă organizată, finanţată şi  administrată de 

parinţi, utilizând un angajat specializat) 

- Aceste organisme produc bunuri şi  servicii de utilitate colectivă şi de sprijin 

pentru comunităţi.  

- Aceste organisme au propriile structuri democratice, care favorizează în acelaşi 

timp dialogul cu producătorii de servicii, cu beneficiarii şi cu membrii 

comunităţii unde funcţionează. 

- Organismele acestei economii  funcţionează cu personal plătit. Nu sunt 

organisme benevole, chiar dacă ele pot face appel la benevoli pentru unele 

dintre aspectele activitaţilor lor. 

- Elementele care compun economia solidară sunt organisme constituite legal, 

care funcţionează cu muncă plătită sau cu benevoli. Aceste resurse benevole 

presupun componente organizate (asociaţii), ceea ce exclude benevolatul 

informal, cum ar fi anturajul familial , vecinii etc. 

- Organismele economiei solidare sunt generatoare de coeziune socială şi 

favorizează fie productia, fie întărirea legăturilor sociale, atât între personalul 

lucrător şi beneficiari cât şi în sânul comunităţilor locale unde îsi  desfăşoară 

activitatea. 

  

A face parte din economia socială este înainte de toate o chestiune de finalitate şi  de mod 

de organizare, şi  nu o chestiune de tip de activitate. 

 

«Ceea ce va caracteriza « al treilea sector » va fi faptul că de fiecare dată când acesta 

realizează un serviciu va crea ceea ce am putea numi « un halou societal » adică o profunzime a 

legăturilor sociale utile societăţii şi coeziunii sociale pe care nimeni nu o poate factura »
1
  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Alain Lipietz, economist, deputat european. 



 8

ANEXA 2 
 

 

 
Facilitatorul este persoana care conduce procesul de parteneriat , da cuvintul si celor care nu au 

vorbit , opreste un vorbitor care are tendinta de a monopoliza discutia , rezuma problemele 

dezbatute , da instructiunipersoanei care inregistreaza procesul-verbal, face comentarii la sfirsit, 

cunoaste si aplica metdele de luare a deciziilor . 

 

Cronometrorul este persoana care are grija ca timpul sa nu fie depasit. Informeaza faciltatorul 

si grupul cit timp a trecut si cit mai au la dispozitie . 

 

Raportorul lucreaza prin intermediul facilitatorului , notind idilee principale , notind fidel 

informatiile importante, inclusiv numele celor care au luat cuvintul ,ideile noi, inregistreaza 

procesul-verbal , nu schimba intelesul cuvntelor.Tot raportorul noteaza si comunica agenda de 

lucru pentru viitoarea sedinta tuturor partenerilor cu cel putin 3 zile inainte de a se desfasura 

sedinta . 

Agenda de lucru este stabilita de facilitator sau de catre oricare partener cu conditia anuntarii 

facilitatorului si caderii de acord asupra problemelor din agenda . 

La prima sedinta de lucru se vor stabili articolele ce le va contine Regulamentul de Functionare a 

Grupului . 

Se va stabili un mod unic de promovare si sustinere de livrare a serviciilor in cadrul 

parteneriatului ( armonizarea procedurilor, crearea unei evaluari unitare pentru a servi mai bine 

beneficiarii ) 

La finele fiecarui an de functionare se va face o raportare cu privire la actuala Conventie care 

poate fi modificata printr-un act aditional incheiat in aceleasi conditii de valabilitate ca si 

conventa insasi daca partenerii il considera necesar sau pentru pastrarea copatibilitatii cu 

legislatia nou aparuta . 

 

 

 
      

 


