ROMÂNIA
Judeţul Călăraşi

BULGARIA
Municipalitatea Silistra

ACORD DE PARTENERIAT
privind dezvoltarea turismului în zona
transfrontalieră Călăraşi - Silistra

I

Obiectul acordului de parteneriat

Art.1 . Acordul are ca obiect asocierea în parteneriat în vederea sprijinirii dezvoltării
turismului în zona transfrontalieră Călăraşi – Silistra, având ca obiectiv general dezvoltarea
durabilă economică şi socială a zonei menţionate.
II

Părţile acordului de parteneriat

Art.2 Parteneriatul se încheie între :
A. Judeţul Călăraşi, cu sediul in Str.1 Decembrie 1918, Nr. 1, Calarasi, 910019, România,
tel. +40 242 311 301, fax. +40 242 312 680, reprezentat legal prin Preşedintele Consiliului
Judeţean Călăraşi Răducu George FILIPESCU.
B. Administraţia Municipală Silistra, cu sediul in Str. Simeon Veliki, Nr. 33, Silistra 7500,
Bulgaria, tel: + 35 986 816 333, fax: + 35 986 823 343, reprezentată legal prin: Primar Ivo
ANDONOV.
Art. 3 Parteneriatul este deschis, la el putând adera orice alta parte interesată, autoritate
publică locală, instituţie, societate economică sau organizaţie interesată de dezvoltarea
turismului în zona transfrontalieră Călăraşi-Silistra.
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
iniţiativelor şi proiectelor ce vor fi promovate sub programul vizat de prezentul acord.
IV

Scopul parteneriatului

Art. 5 Scopul parteneriatului este de a impulsiona şi coordona dezvoltarea turismului în
zona transfrontalieră Călăraşi – Silistra, prin:
− crearea unui cadru instituţional coerent, definit de către principalii actori din
domeniile public şi privat;
− elaborarea unei strategii transfrontaliere comune pentru dezvoltarea turismului;
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− crearea de puncte de contact şi informare în domeniul turismului;
− elaborarea şi publicarea de materiale promoţionale;
− organizarea de manifestări pe tema turismului (conferinţe, seminarii, mese rotunde,
manifestări promoţionale etc.)
− elaborarea şi implementarea în parteneriat de proiecte specifice;
− alte activităţi specifice de promovare a turismului în zonă.
V

Obligaţiile şi drepturile partenerilor

Art. 6 Părţile vor fi implicaţe activ în definitivarea şi implementarea iniţiativelor propuse.
6.1 Părţile vor opera în parteneriat, punând în comun resursele umane şi financiare
disponibile, convenite a fi utilizate pentru elaborarea şi implementarea iniţiativelor şi
proiectelor propuse.
6.2 Părţile vor asigura o abordare coerentă şi convergentă, creând un sistem integrat în
care fiecare iniţiativă şi/sau proiect să fie corelate cu altele deja implementate, în curs de
implementare sau în curs de elaborare şi promovare.
6.3 Părţile vor promova şi conduce proiecte inovative, asigurând un management eficient şi
flexibil.
VI

Modificarea, încetarea şi rezilierea Acordului de parteneriat

Art. 7 Prezentul Acord va putea fi modificat şi/sau completat la iniţiativa oricărei părţi, în
cazul în care toate celelalte părţi îşi exprimă acordul scris cu privire la modificarea propusă.
Acordul poate fi denuţat de oricare dintre părţi prin intermediul unei notificări scrise
adresate celorlalte părţi. Denunţarea îşi va produce efectele la data primirii notificării.
Prezentul Acord poate înceta înaintea expirării termenului prevăzut la art. 4, prin
acordul scris al tuturor părţilor, sau prin denunţarea acordului de către toate părţile
implicate.
VII

Dispoziţii finale

Art. 8 Părţile vor conveni de comun acord modul de funcţionare al Parteneriatului creat pe
baza prezentului Acord.
Art. 9 Prezentul Acord se încheie în 2 (două) exemplare originale, fiecare in limbile
romana si bulgara, ambele texte fiind egal autentice, pentru fiecare parte promotoare a
acordului.
Judeţul Călăraşi

Administraţia Municipală Silistra

Raducu George FILIPESCU

Ivo ANDONOV

Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi

Primar

Dumitru TUDONE
Secretarul Judeţului Călăraşi
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