
 
 

ACORD  DE  PARTENERIAT 
privind elaborarea si implementarea unor proiecte de dezvoltare locală şi regională 

 sub programul „ Dezvoltarea si implementarea unor soluţii de ameliorare a relaţiilor  
cu mediul si societatea ale agenţilor economici din judeţul Calarasi” 

 
 
 I     Obiectul acordului de parteneriat 
 
Art.1 . Acordul are ca obiect asocierea în parteneriat în vederea implementării unor 
proiecte de dezvoltare locală şi regională cu precădere a celor pentru reconstrucţia 
mediului înconjurător în perspectiva diminuării efectelor schimbărilor climatice globale şi a 
conservării biodiversităţii.  
    
II      Părţile acordului de parteneriat  
 
Art.2   Parteneriatul se încheie între Consiliul Judeţean Călăraşi , cu sediul in Calarasi, 
str.1 Decembrie 1918, tel. 0242 / 311 301 /fax. 0242 / 312680, reprezentat legal prin: 
 presedinte:  George Raducu Filipescu  şi Agenţia pentru Protecţia Mediului Călăraşi, cu 
sediul in Calarasi, sos. Chiciu nr.2, tel. 0242 / 311 926 /fax. 0242 / 315035, reprezentat 
legal prin: director  Ionut Groapa.  
 
Art. 3 Parteneriatul este deschis, la el putând adera orice alta parte interesata, autoritate 
publică locală, instituţie, societate economica sau organizaţie interesată de dezvoltarea 
economică şi socială a judeţului.  
 
III    Durata acordului  
 
Art. 4  Acordul se încheie pe o perioada nedeterminata, intrând in vigoare la data semnării 
de către parţi si îşi va produce efectul pe toată perioada pregătirii şi implementării 
proiectelor ce vor fi promovate sub programul vizat de protocol.  
 
 
IV    Scopul parteneriatului  
 
Art. 5 Scopul parteneriatului este de a promova şi implementa proiecte care să abordeze 
dezvoltarea durabilă ceea ce înseamnă creşterea productivităţii  şi a consumului pe termen 
lung pe fondul resurselor limitate şi al constrângerilor de mediu cu alte cuvinte creşterea 
economiei, eradicarea sărăciei şi managementul sănătos al mediului. 
          Acordul de parteneriat isi propune sa promoveze modalitati de maximizare a 
impactului pozitiv si de minimizare a impactului negativ al activităţilor economice atât 
asupra mediului cat si asupra comunitatii, in condiţiile concrete ale judeţului Calarasi, luând 
in considerare atât resursele locale car si aspectele socio-economice, astfel : 
 Activităţile economice creează locuri de munca, aduc venituri la bugetele locale si 

centrale, absorb materii prime si utilitati din zona si furnizează produse, crescând astfel 



oferta de produse care in timp poate duce la scăderea preţului. Din acest punct de 
vedere activităţile economice au impact pozitiv asupra comunitatilor locale. 

 Totuşi, activităţile economice sunt consumatoare de resurse si producatoare de 
deşeuri, ceea ce duce la degradarea in timp a mediului inconjurator si chiar afectarea 
sanatatii populaţiei, având astfel un impact negativ asupra comunitatii locale. 

 
V     Obligaţiile şi drepturile partenerilor  
 
Art. 6 Părţile vor fi implicaţe activ în definitivarea şi implementarea proiectelor propuse.  
6.1 Părţile vor pune la dispoziţia parteneriatului resursele umane şi financiare disponibile 
pentru proiecte.  
6.2 Părţile vor crea un sistem integrat în care fiecare proiect să fie corelat cu alte proiecte 
definitivate sau în curs de evaluare.  
6.3 Părţile vor promova şi conduce proiecte inovative, printr-un management flexibil şi 
eficace 
 
VI    Modificarea, încetarea şi rezilierea Acordului de parteneriat  
 
Art. 7 Prezentul Acord va putea fi modificat la cererea unei părţi, urmând ca şi celelalte 
părţi să îşi dea acordul cu privire la modificarea propusă.  
          Prezentul Acord poate înceta înaintea expirării termenului prevăzut la art. art. 3  
 
VII  Dispoziţii finale  
 
Art. 8 Prezentul acord poate fi modificat şi completat numai cu acordul tuturor părţilor.  
         Orice problemă întâmpinată de una dintre părţi pe parcursul pregătirii sau 
implementării unui proiect va fi comunicată şi celorlalte părţi.  
  
   Prezentul Acord va fi incheiat si se va semna in 2 exemplare, in cate un singur exemplar 
pentru fiecare parte promotoare a acordului. 
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