ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea participării Județului Călărași, prin Consiliul Judeţean Călăraşi,
împreună cu Asociatia Centrul pentru Educație și Drepturile Omului (ACEDO),
la depunerea proiectului „Parteneriat de Dezvoltare Locală Sustenabil și Competitiv
în Județul Călărași”
Consiliul Judeţean Călăraşi, întrunit în şedinţa ordinară din 24.03.2021,
Având în vedere:
- raportul Direcţiei Dezvoltare Regională şi Relaţii Externe, înregistrat sub nr. 3652 din
03.03.2021;
- avizul Comisiei pentru Studii, Prognoze Economico-Sociale, Buget-Finanţe şi Administrarea
Domeniului Public şi Privat al Judeţului;
- propunerea de parteneriat nr. 24 din 01.03.2021, înaintată de Asociatia Centrul pentru
Educatie și Drepturile Omului (ACEDO);
- prevederile Apelului de proiecte – Programul Operational Capacitate Administrativă
/659/2/1;
- prevederile Ghidului solicitantului privind Cererea de Propuneri de proiecte nr. 14/2021
pentru regiunile mai puțin dezvoltate - Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali
de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local;
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) şi alin. (5) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. – Se aprobă participarea Județului Călărași, prin Consiliul Judeţean Călăraşi,
împreună cu Asociatia Centrul pentru Educatie și Drepturile Omului (ACEDO), la depunerea
proiectului „Parteneriat de Dezvoltare Locală Sustenabil și Competitiv în Județul Călărași” în
cadrul Programului Operational Capacitate Administrativă, Axa prioritară 2 - Administrație
publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul Specific 2.1 - Introducerea de
sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate
către beneficiari în concordanță cu SCAP, pe baza Acordului de parteneriat constituit ca Anexă
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. – Direcția Dezvoltare Regională și Relații Externe va duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Secretarul General al Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie Consiliu şi Editare Monitor
Oficial, va comunica prezenta hotărâre celor interesaţi.
PREŞEDINTE,
ec. Vasile ILIUȚĂ
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CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,
Aurel PARASCHIV

Anexa la Hotărârea nr. 51 din 24.03.2021
ACORD DE PARTENERIAT
Art. 1. Părțile
1.1. Asociatia Centrul pentru Educatie si Drepturile Omului (CEDO), persoana juridica, cu sediul in
localitatea Bucuresti, str. Alexandru Balasanu nr. 8A, cod de inregistrare fiscala 29469839, inregistrata in Registrul
asociatiilor si fundatiilor al Judecatoriei Sectorului 1 sub numarul 140/22.11.2011, tel: 031.426.23.86, fax:
031.426.23.86, posta electronica: office@acedo.ro, reprezentata legal prin dl. Costel Bercus, in calitate de
Presedinte - în calitate de Solicitant
şi
1.2. UAT Judeţul Călăraşi, prin Consiliul Judeţean Călăraşi, cu sediul în municipiul Călăraşi, str. 1
Decembrie 1918, nr. 1, codul fiscal 4294030, reprezentat prin Președinte Vasile ILIUȚĂ, – în calitate de partener
dezvoltare locală
au convenit următoarele:
Art. 2. Obiectul
Obiectul acestui acord îl constituie dezvoltarea unui parteneriat de dezvoltare locală la nivelul județului
Călărași, în vederea susținerii, promovării și asigurării dezvoltării la nivel local a unor inițiative comune ale
societății civile și ale instituțiilor publice relevante în domenii de dezvoltare locală (educație, social, sănătate,
cultural, recreativ, etc.), într-o formă coordonată, cu scopul de a îmbunătăți capacitatea tuturor actorilor relevanți de
a dezvolta și gestiona proiecte de dezvoltare locală.
Parteneriatul de dezvoltare locală propus are ca prim scop identificarea și agrearea modalităților de realizare a
acțiunilor comune pentru punerea în aplicare a activităților aferente proiectului ”Parteneriat de Dezvoltare Locală
Sustenabil și Competitiv în Județul Călărași” care urmează a fi depus în cadrul Programului Operațional
Capacitate Administrativă - Cererea de proiecte POCA/659/2/1 (CP14/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate),
Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării
la nivel local.
Art. 3. Principiile de bună practică ale colaborării
3.1 Părțile trebuie să contribuie la realizarea activităților planificate pentru proiectul ”Parteneriat de Dezvoltare
Locală Sustenabil și Competitiv în Județul Călărași” și să își asume rolul lor în cadrul proiectului, așa cum este
definit în prezentul Acord de colaborare.
3.2 Părțile trebuie să se consulte în mod regulat și să se informeze asupra tuturor aspectelor privind activitatea ce
face obiectul Acordului privind inițierea unui Parteneriat de Dezvoltare Locală.
3.3 Părțile trebuie să desfășoare activitățile cu respectarea standardelor profesionale și de etică cele mai înalte,
respectiv cu maximum de profesionalism, eficiență şi vigilenţă, în conformitate cu cele mai bune practici în
domeniul vizat.
Art. 4. Durata acordului
4.1 Acordul de colaborare intră în vigoare de la data semnării acestuia.
4.2. Părţile se obligă să deruleze prezentul Acord privind inițierea unui Parteneriat de Dezvoltare Locală cel
puțin până încheierii perioadei de sustenabilitate a proiectului ”Parteneriat de Dezvoltare Locală Sustenabil și
Competitiv în Județul Călărași” de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate
Administrativă.
Art. 5. Drepturi și obligații ale părților
În vederea îndeplinirii scopului prezentului acord privind inițierea unui Parteneriat de Dezvoltare Locală,
părțile au următoarele drepturi și obligații:
a) să desemneze și să comunice celeilalte părți persoana/persoanele și datele de contact ale acestora în vederea
derulării prezentului acord;
b) să se implice și să coopereze activ în vederea realizării schimbului de date și informații în vederea îndeplinirii
obiectului prezentului acord;
c) să păstreze confidențialitatea datelor și informațiilor furnizate cu ocazia îndeplinirii obiectului prezentului
acord, atâta timp cât acestea nu reprezintă informații de interes public, cu respectarea prevederilor Regulamentului
679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind
libera circulație a acestor date, și sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de
informații,
d) să utilizeze informațiile confidențiale doar în scopul legitim de a-și îndeplini în mod adecvat obligațiile din
prezentul acord;
e) să aducă la cunoștința celeilalte părți orice dificultate întâmpinată și să propună, după caz, măsuri de
remediere.
Art. 6. Responsabilitățile părților în implementarea Acordului privind inițierea unui Parteneriat de
Dezvoltare Locală (Responsabilităţi specifice proiectului și Parteneriatului de dezvoltare locală, respectiv)
Liderul de proiect ACEDO împreună cu partenerul de dezvoltare locală CJ CĂLĂRAȘI vor colabora, fără
obligaţii financiare, pentru realizarea următoarelor activități planificate ale proiectului ”Parteneriat de Dezvoltare
Locală Sustenabil și Competitiv în Județul Călărași”:
 Elaborarea unui studiu de fundamentare a nevoilor existente în domeniul colaborării între societatea
civilă și autoritățile publice pe problematica dezvoltării locale;

 Identificarea și formarea profesională a grupurilor țintă pe tematici de dezvoltare a unor inițiative
comune de colaborare vizând elaborarea de proiecte de dezvoltare locală în parteneriat compus din autorități publice
și ONG;
 Campanie de sprijinire a inițiativelor de dezvoltare a responsabilității civice, de implicare a
comunităților locale în viața publică și de participare la procesele decizionale, de promovare a egalități de șanse și
nediscriminării, precum și a dezvoltării durabile;
 Realizarea unei inițiative comune de colaborare în cadrul parteneriatului de dezvoltare locala vizând
diversele domenii de dezvoltare locală și comunitară ce se pretează la parteneriate între autorități publice și ONG;
 Dezvoltarea unei platforme de inițiere, monitorizare si evaluare independenta a politicilor, strategiilor si
proiectelor de dezvoltare locala si de stimulare a dialogului social;
Liderul de proiect ACEDO împreună cu partenerul de dezvoltare locală CJ CĂLĂRAȘI vor colabora
pentru realizarea următoarelor activități planificate ale Parteneriatului de Dezvoltare Locală:
 Stabilirea persoanelor responsabile din partea fiecărei entități partenere și a fișei de responsabilități a
acestora;
 Elaborarea Strategiei Parteneriatului de Dezvoltare Locală, a Planului de acțiuni, inclusiv a unui buget
și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Parteneriatului de Dezvoltare Locală și actualizarea acestora, în
conformitate cu nevoile apărute pe parcurs;
 Realizarea unei organigrame realiste și funcționale a Parteneriatului de Dezvoltare Locală, conform
nevoilor identificate de resurse umane și materiale, în vederea funcționării durabile a acestuia;
 Redactarea fișelor de responsabilități ale fiecărei noi poziții din organigramă;
 Selectarea persoanelor care să îndeplinească în mod voluntar și/sau remunerat, în conformitate cu
principiile și responsabilitățile incluse în Regulament sarcinile trasate pe perioada de derulare a Parteneriatului de
Dezvoltare Locală;
 Identificarea nevoilor de formare și a capacității instituționale a fiecărui partener din cadrul
Parteneriatului de dezvoltare locală în domeniile relevante pentru stabilirea de parteneriate, atragerea de finanțări
nerambursabile, promovarea și comunicarea inițiativelor de dezvoltare locală în cadrul comunității, stimularea și
motivarea participării cetățenești în dialogul social, etc.
 Dezvoltarea de baze de date relevante, constituirea unei biblioteci de studii, analize, potențiali parteneri,
etc., în vederea facilitării parteneriatelor de dezvoltare locală între autorități publice și societatea civilă la nivelul
județului Călărași și asigurarea accesului neîngrădit a tuturor stakeholderilor la aceste date, cu respectarea legislației
în vigoare;
 Organizarea de evenimente comune pentru stimularea întâlnirilor productive comune într diferiții
stakeholderi (de tip brokeraj ONG/administrație, ONG/beneficiari finali, administraie/beneficiari finali,
administrație/mediu de afaceri, ONG/mediu de afaceri) pentru stabilirea de priorități de dezvoltare locală;
 Colectarea, analiza și concretizarea propunerilor de strategii, politici, programe și proiecte de dezvoltare
locală inițiate de ONG, grupuri de inițiativă cetățenească, cetățeni și asociații și organizații profesionale (parteneri
sociali) ai mediului de afaceri;
 Pregătirea și depunerea de cereri de finanțare către autoritățile de management / operatorii de program
relevanți, care încurajează inițiativele comune APL/ONG de dezvoltare locală în diverse domenii ale dezvoltării
locale, în vederea asigurării finanțării resurselor umane și materiale ale Parteneriatului de dezvoltare locală pe
termen mediu.
Art. 7. Legea aplicabilă
7.1 Prezentului Acord i se va aplica și va fi interpretat în conformitate cu legislația românească.
7.2. Pe durata prezentului Acord, părțile vor avea dreptul să convină în scris asupra modificării anumitor clauze,
prin act adițional, oricând interesele lor cer acest lucru, când aceste circumstanțe au loc și nu au putut fi prevăzute în
momentul în care s-a executat prezentul Acord privind inițierea unui Parteneriat de Dezvoltare Locală sau când
modificarea anumitor clauze din prezentul acord derivă din modificarea clauzelor contractului de finanțare încheiat
între Solicitantul de proiect și Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă.
Art. 8. Litigii
Orice dispută care poate lua naștere din sau în legătură cu prezentul Acord va fi soluționată pe calea negocierilor
între părți, iar în situația în care acestea nu ajung la niciun acord privind soluționarea acestei dispute, aceasta va fi
soluționată de instanțele competente.
Art. 9. Dispoziții finale
Părțile garantează că reprezentanții numiți ale căror semnături apar mai jos au fost învestiți cu toate puterile
legale de a semna și executa prezentul Acord privind inițierea unui Parteneriat de Dezvoltare Locală.
Prezentul Acord a fost întocmit și semnat la Călărași, astăzi, ......................, în 2 exemplare originale, în limba
română, câte unul pentru fiecare parte, toate având aceeași valoare legală.

PREȘEDINTE,
ec. Vasile ILIUȚĂ

Consilier, Dorina DRĂGHICI

