
CONVENŢIE DE COOPERARE 

între 

CONSILIUL GENERAL din CHARENTE-MARITIME, reprezentat prin Preşedintele în 

exerciţiu, Domnul Claude BELOT, care a fost abilitat prin deliberarea Adunării 

Regionale la data de 1 aprilie 2004, şi domiciliat în LA Rochelle—17076- 85, Boulevard 

de la Republique (Franţa), 

Pe de o parte, 

Şi 
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI, reprezentat prin Preşedintele său, domnul Răducu 

FILIPESCU şi domiciliat în CĂLĂRAŞI - 8500 - strada 1 Decembrie 1918, Nr.1 

(România), 

Pe de altă parte, 

Prevede: 

încă din anul 1992, Consiliul General din Charente Maritime desfăşoară în parteneriat 

cu Consiliul Judeţean Călăraşi un program de cooperare descentralizat, axat în 

principal pe sprijinul acordat Centrului Regional de Formare şi de Documentare pentru 

administraţia publică locală, denumit Institutul FORDOC şi pe dezvoltarea schimburilor 

culturale între cele două colectivităţi 

Având în vedere rezultatele obţinute şi voinţa fiecărei părţi de a continua acest 

parteneriat, Consiliul General din Charente Maritime şi Consiliul Judeţean Călăraşi au 

decis, de comun acord, să continue cooperarea lor. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Articolul 1 - Obiectul Convenţiei 

In cadrul programului de cooperare descentralizată se vizează: 

 dezvoltarea Judeţului Călăraşi, mai ales prin : 

o   consolidarea   acţiunilor   Institutului   Regional   de   Formare   pentru 

Administraţia Publică Locală (Institutul Fordoc) 

o   acordarea unei expertize în domeniul protecţiei mediului şi dezvoltării 

durabile o   prin facilitarea întâlnirilor între diverşii actori economici din Charente 

Maritime şi din Călăraşi, mai ales în domeniul agricol 

 sprijinirea Judeţului Călăraşi în punerea în aplicare a noii legislaţii  

referitoare la Protecţia copilului, mai ales prin participarea la perfecţionare a 

personalului social 

 dezvoltarea schimburilor culturale între Regiunea Charente Maritime şi  

Judeţul Călăraşi. 

Prezenta Convenţie are ca obiect definirea condiţiilor de parteneriat între Consiliul 

General din Charente Maritime şi Consiliul Judeţean din Călăraşi 

Articolul 2 - ANGAJAMENTUL CONSILIULUI JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI 

Consiliul Judeţean se angajează: 
- să menţină Institutul Fordoc în locaţiile actuale, 

- să suporte cheltuielile de sejur în România pentru formatorii şi cadrele franceze 

- să suporte cheltuielile de sejur in  Romania pentru persoanele din Consiliul  

General sau pentru persoanele delegate de Consiliul General din Charente 

Maritime de a veni la Călăraşi 

- să suporte cheltuielile de deplasări internaţionale pentru cadrele române şi  

pentru alte persoane din Consiliul Judeţean, sau delegate de Consiliul Judeţean 

pentru a merge în Charente Maritime 

- să suporte cheltuielile de sejur în România pentru experţi din Charente Maritime  

(experţi agricoli, economici) care acţionează în cadrul parteneriatului. 

 

 



- să susţină dezvoltarea schimburilor culturale între Charente Maritime şi Călăraşi, 

suportând cheltuielile de transport pentru artiştii sau pentru expoziţiile găzduite în  

Charente Maritime, pentru minimum o călătorie pe an. 

Articolul 3 - ANGAJAMENTUL CONSILIULUI GENERAL DIN CHARENTE 

MARITIME 

Consiliul General din Charente Maritime se angajează să suporte în limita bugetului 

alocat programului de cooperare cu Judeţul Călăraşi în valoare de 76 225 Euro 

pentru realizarea programului 2005-2007: 

- cheltuielile de transport internaţional pentru cadrele şi pentru formatorii din 

Charente Maritime 

- serviciile   de   perfecţionare   ale   organismelor   specializate   şi   ale   experţilor 

competenţi care intervin în cadrul Fordocului 

- cheltuielile de sejur din Charente Maritime pentru cadrele române selecţionate 

pentru efectuarea stagiilor de formare practică 

- o indemnizaţie lunară pentru Directoarea Institutului Fordoc, precum şi pentru 

Directorul Adjunct 

- o indemnizaţie lunară pentru responsabilul pedagogic de la Fordoc 

- indemnizaţiile pentru profesorii de franceză 

- abonamentul pentru periodicele franţuzeşti şi româneşti 

- cumpărarea şi/sau donarea de cărţi francofone destinate bibliotecii create la 

iniţiativa Consiliului General din Charente Maritime şi a Consiliului Judeţean 

Călăraşi 

- cheltuielile pentru deplasările internaţionale ale persoanelor din Consiliul General 

sau desemnate de Consiliul General .pentru sejurul lor în România. 

- cheltuielile pentru  sejurul în  Charente Maritime a persoanelor din  Consiliul 

Judeţean - sau desemnate de către Consiliul Judeţean - pentru a participa la 

punerea în aplicare a prezentei Convenţii. 

- achiziţionarea de   echipament destinat dotării, modernizării laboratoarelor de 

limbi străine şi de informatică ale Institutului Fordoc 

- cheltuielile de transport pentru artiştii sau pentru expoziţiile găzduite la Călăraşi, 

pentru minimum o călătorie pe an 

 



-    susţinerea Centrelor de Documentare şi de Informare, mai ales prin dotarea lor 

cu cărţi şi material didactic 

De asemenea, vor fi luate în calcul şi alte acţiuni conform intereselor reciproce ale  

celor două părţi. 

Articolul 4 : DURATA CONVENŢIEI: Prezenta Convenţie este stabilită pentru o 

durată de 3 ani începând cu 1 august 2005, până la 31 iulie 2008. 

Articolul 5 : MODIFICAREA PREZENTEI CONVENŢII 

Prezenta Convenţie va putea fi modificată în acord cu solicitarea scrisă a uneia 

dintre părţile semnatare. 

Articolul 6 : LITIGII 
Orice litigiu care nu va putea fi soluţionat pe cale amiabilă, va fi înaintat Tribunalului 

competent. 

    Preşedintele           Preşedintele 

Consiliului General Consiliului Judeţean Călăraşi, 

din Charente-Maritime, 

     Claude BELOT      Răducu FILIPESCU 

 


