ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN
CĂLĂRAŞI

ACORD CADRU DE COOPERARE
Între Județul Călăraşi, România şi Telford & Wrekin, Marea Britanie

Consiliul Județean Călăraşi, reprezentat de către Preşedintele Consiliului –
cu sediul în Strada 1 Decembrie 1918, Nr.1, Călăraşi 910019, Județul Călăraşi,
România, pe de o parte
şi
Districtul Telford şi Wrekin, reprezentat de către Consiliul Telford şi
Wrekin, cu sediul în Borough of Telford & Wrekin, Civic Offices, Telford, TF3
4LD, Marea Britanie, pe de altă parte
(denumite în prezentul document „Părțile”)
au convenit următoarele:
1. Preambul
În baza relațiilor bilaterale solide existente între România şi Marea Britanie;
Considerând provocările aduse de dezvoltarea continuă a Uniunii Europene
precum şi beneficiile potențiale ale cooperării teritoriale;
Părțile decid crearea şi dezvoltarea unui cadru pentru o cooperare durabilă
între organizațiile şi regiunile proprii.
2. Obiectivele cooperării:
Părțile prevăd următoarele arii principale de cooperare:
2.1 Diseminarea celor mai bune practici
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Ambele părți au o considerabilă experiență la nivel local şi consideră
diseminarea celor mai bune practici ca fiind un mecanism de dezvoltare
continuă.
Părțile decid să încurajeze şi să faciliteze procesul de diseminare reciprocă a
exemplelor proprii de cele mai bune practici ce au fost dezvoltate in domeniile
relevante de activitate.
Terțe părți sunt încurajate să se alăture efortului nostru comun.
2.2 Transferul de experiență
Transferul de experiență este un capital important pentru dezvoltarea locală şi
regională.
Părțile convin să faciliteze transferul reciproc de experiență, în special în
domeniul administrației publice locale, planificării, regenerării economico‐
sociale, precum şi implementării programelor şi proiectelor.
Totodată, cooperarea ce va fi creată va promova transferul de experiență şi în
diverse alte domenii de interes comun, considerate ca priorități de dezvoltare
de către Părți şi partenerii lor locali.
2.3 Crearea unui cadru pentru formarea de parteneriate
Contextul european in schimbare oferă numeroase oportunități de dezvoltare a
cooperarii inter‐regionale. Părțile se angajează să valorifice aceste oportunități,
în acest sens prezentul acord constituind o platformă pentru stabilirea de
parteneriate ce vor implica Părțile, partenerii lor locali, precum şi alți factori
interesați la nivel local, național şi European. Aceste parteneriate vor
implementa proiecte şi/sau vor pune in aplicare alte initiative comune.
2.4 Asigurarea comunicarii şi promovarii reciproce
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Părțile sunt de acord să utilizeze oportunitățile relevante pentru a se promova
reciproc şi să stabilească un bun canal de comunicare ce va fi utilizat pentru
stabilirea şi promovarea altor legături între regiunile proprii.

2.5 Alte activități comune de interes reciproc
Părțile vor identifica şi vor promova orice alte activități bilaterale de interes
reciproc, care vor contribui la întărirea şi dezvoltarea cooperării lor.
3. Sustinere financiara
In scopul sustinerii financiare a initiativelor lor, cele doua Parti vor identifica şi
vor furniza finanțarea necesară pentru acoperirea cheltuielilor legate de
deplasările experților proprii şi/sau orice alte activități efectuate în contextul
prezentei initiative. Se poate acorda sprijin financiar reciproc pe baza unor
acorduri separate încheiate între Părți. Fondurile alocate vor fi completate sau
majorate în mod normal pe baze anuale sau ori de câte ori este necesar,
conform necesităților apărute. Fiecare Parte va asigura managementul
propriilor fonduri.
4. Clauze finale
4.1 Prezentul Acord se încheie pe o perioadă nedeterminată şi va intra în
vigoare în ziua următoare semnării lui de către ambele părți.
4.2 Acordul poate fi denuțat de oricare dintre Părți prin intermediul unei
notificări scrise adresate celeilalte Părți. Denunțarea îşi va produce efectele la
data primirii notificării.
4.3 Prezentul Acord poate fi modificat prin acordul scris al ambelor Părți.
4.4 Acordul se încheie în 2 (două) exemplare originale, fiecare în limbile română
şi engleză, ambele texte fiind egal autentice.
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Semnături:
Pentru Consiliul
Județean Călăraşi:

Pentru Administrația Locală
Telford & Wrekin:

Răducu Filipescu
Preşedinte

Consilier Keith Austin
Leader al Consiliului

Dumitru Tudone
Secretar General

Gerry Dawson
Şef Departament Regenerare şi
Dezvoltare Economică

Data:_______________

Data:________________

Călăraşi, ROMÂNIA

Telford, Marea Britanie
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