CONSILIUL JUDETEAN
CALARASI
Nr ______/_____________

Biroul Regional 3 Sud Muntenia al
Agenţiei Naţionale pentru Romi
Nr ______/_____________

PROTOCOL DE COLABORARE
I.

Preambul.
Prezentul protocol de colaborare se incheie in temeiul urmatoarelor acte
normative;
• Legea nr.7/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.78/2004
pentru infiintarea Agentiei Nationale pentru Romi;
• Hotararea Guvernului nr.1703/2004,privind organizarea si functionarea Agentiei
Nationale pentru Romi, cu modificarile şi completarile ulterioare;
Si
•

prevederile art.104, alin.1 lit. „s” şi alin. 2 din Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

II.

Partile protocolului.
•

Biroul Regional 3 Sud Muntenia, cu sediul in Institutia Prefectului din Municipiul
Calarasi, strada Sloboziei, nr. 9-11,tel. 0242/315304, birou aflat in structura Agentiei
Nationale pentru Romi, organ de specialitate al Guvernului Romaniei, reprezentat
legal prin:
Experti : Lepadatu Mihail Eduard / Stanciu Georgeta
Referent : Ion Ana
Si

•

Consiliul Judetean Calarasi, cu sediul in Calarasi, str.1 Decembrie 1918 tel. 0242 /
311 301 /fax. 0242 / 312680 e-mail: cj calarasi@calarasi.ro reprezentat legal prin:
Presedinte: George Raducu Filipescu
numite in continuare Parti, incheie prezentul Protocol de colaborare in scopul derularii
de activitati comune pentru promovarea, respectarea si garantarea drepturilor fiecarui
cetatean roman de etnie roma.

III.

Durata parteneriatului.
Prezentul Protocol de colaborare intra in vigoare la data semnarii de catre ambele parti
si este valabil pe o perioada de un an, urmand a fi prelungit automat cu cate un an, daca nu
este denuntat de nici una din parti cu cel putin 30 de zile inainte de incheierea valabilitatii.

IV. Prevederile Protocolului.
Art.1.1. Pentru realizarea scopului propus, cele doua Parti vor realiza impreuna
diferite tipuri de masuri si actiuni dupa cum urmeaza:
• Initiative comune pentru completarea si armonizarea cadrului legislativ existent, in
domeniul de activitate, in urma unor analize si evaluari a posibilelor efecte
discriminatorii.
• Respectarea drepturilor fundamentale ale omului, a drepturilor civile, politice si
sociale, precum si a drepturilor persoanelor apartinand minoritatilor nationale in
acord cu normele si obligatiile internationale asumate de catre Romania..
• Dezvoltarea, in colaborare cu organizatiile de romi, a unor proiecte, programe
locale pentru romii lipsiti de mijloace de subzistenta.
• Derularea unor programe de informare a liderilor de etnie roma, a conducerii
institutiilor publice si a ONG-urilor pentru identificarea si solutionarea corecta a
cazurilor de discriminare.
• Initierea unor programe de educatie juridica si prevenire a infractionalitatii, in
colaborare cu membrii etniei romilor.
• Promovarea tinerilor de etnie roma, fara discriminare, in cadrul serviciilor din
administratia publica locala.
• Organizarea de intalniri periodice atat in comunitatile de romi cat si la sediul
Consiliului Judetean in scopul unei bune informari vis-à-vis de problemele cu care
se confrunta cetatenii romani de etnie roma.
• Rezolvarea problemelor legate de dreptul de proprietate asupra terenurilor si
locuintelor detinute de romi, a problemelor legate de aplicarea actelor normative
privind constituirea sau reconstituirea dreptului de proprietate funciara, inclusiv
prin promovarea unor initiative legislative in domeniu.
• Conceperea si implementarea unor programe de reabilitarea locuintelor si mediului
inconjurator in zonele locuite de romi.
• Dezvoltarea unor programe de finantare guvernamentala sau in parteneriat,
pentru asigurarea conditiilor minime de locuit in comunitatile de romi (energie
electrica, apa potabila, canalizare, gaz metan, salubrizare).
• Dezvoltarea programului de locuinte sociale pentru familiile numeroase si lipsite de
mijloace de subzistenta.
• Evaluarea si mediatizarea periodica a starii sociale a comunitatilor de romi.
• Actiuni si masuri in scopul prevenirii si combaterii discriminarii etnicilor romi.
Art.1.2.Masurile si actiunile mentionate mai sus pot fi completate cu altele asupra
carora Partile convin.
Art.2 Cele doua Parti convin asupra prioritizarii procesului de transfer reciproc de
informatii cu privire la respectarea si garantarea drepturilor fiecarui cetatean roman de
etnie roma .
Art.3 Pentru o buna fundamentare a politicilor si strategiilor in domeniu cele doua
Parti vor colabora in vederea cresterii increderii romilor in serviciile oferite de Consiliul
Judetean si Biroul Regional.
Art.4 Fiecare parte va participa si va contribui la promovarea actiunilor ce decurg
din prezentul Protocol, initiate de partener, si le va sprijini in masura atributiilor prevazute
de legislatia in vigoare.
Art.5 Partile vor asigura informarea, prin mass media, a opiniei publice asupra
activitatilor si programelor comune.
V. Modificarea si incetarea Protocolului.

Art.6.1 Prezentul Protocol poate fi modificat prin Act Aditional semnat si stampilat de
ambele Parti.
Art.6.2 Partea care are initiativa amendarii prezentului Protocol va transmite celeilalte
Parti, spre analiza, in scris, propunerile respective
Art.7 Prezentul protocol poate inceta in urmatoarele cazuri:
(1) Prin stabilirea acestui lucru de comun acord intre Parti – cu mentionarea in scris a
datei incetarii prezentului Protocol;
(2) La initiativa oricareia dintre Parti – ca urmare a realizarii obiectivelor propuse, cu o
notificare prealabila de 30 de zile;
VI. Litigii.
Art.8.1 Litigiile ce pot aparea ca urmare a aplicarii si interpretarii prevederilor
prezentului Protocol se vor solutiona pe cale amiabila.
Art.8.2 Daca acest lucru nu este posibil, litigiile vor fi solutionate de instantele
judecatoresti competente.
VII. Clauze finale.
Art.9
Prevederile prezentului Protocol se completeaza cu prevederile legilor
romanesti in vigoare .
Art.10 Prezentul Protocol contine 10 articole, are un numar de 3
(trei )
pagini, si a fost incheiat in data de ______________ in 2 (doua ) exemplare fiecare exemplar
avand aceeasi valoare juridica de original.
Incheiat la Calarasi:
VIII. Semnatari:
Consiliul Judetean Calarasi

Biroul Regional 3 Sud Muntenia al
Agentiei Nationale pentru Romi

Presedinte,

Experti : Lepadatu Mihail Eduard

Raducu George FILIPESCU

Stanciu Georgeta
Referent : Ion Ana

Secretar General al judetului,
Dumitru Tudone

