ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Acordului de parteneriat între Județul Călărași,
Asociaţia Română pentru Transparenţă/Transparency International România,
Asociaţia Pro Democraţia şi Societatea Academică din România,
privind implementarea Activităţii 5 a proiectului
„Îmbunătăţirea capacităţii administraţiei publice locale de a furniza servicii
în baza principiilor de etică, transparenţă şi integritate”
Consiliul Judeţean Călăraşi, întrunit în şedinţa ordinară din 21.02.2019,
Având în vedere:
- raportul Direcţiei Dezvoltare Regională şi Relaţii Externe, înregistrat sub nr. 2959 din 18.02.2019;
- raportul Comisiei pentru Administraţie Publică Locală, Juridică şi de Disciplină, Apărarea Ordinii
Publice, Respectarea Drepturilor şi a Libertăţilor Cetăţenilor şi ale Minorităţilor Naţionale;
- adresele înregistrate sub nr. 2497 din 11.02.2019, înaintate de Consiliul Judeţean Călăraşi
Asociaţiei Română pentru Transparenţă/Transparency International România, Asociaţiei Pro Democraţia şi
Societăţii Academice din România;
- prevederile Contractului de Finanţare nr. 187 din 12.07.2018, din cadrul Programului Operational
Capacitate Administrativă 2014-2020, finanţat din Fondul Social European, prin Programul Opera țional
Capacitate Administrativă 2014 – 2020, în cadrul apelului POCA/125/2/2/ Cre șterea transparen ței, eticii și
integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice, Cererea de proiecte;
- prevederile Cererii de Finantare a proiectului “Imbunatatirea Capacitatii Administratiei Publice
Locale de a Furniza Servicii in Baza Principiilor de Etica, Transparenta si Integritate“;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Călăra și nr. 185 din 28.09.2017 aprobarea participării
Județului Călărași, prin Consiliul Județean Călărași, la depunerea proiectului „Îmbunătă țirea capacită ții
administrației publice locale de a furniza servicii în baza principiilor de etică, transparen ță și integritate” şi a
cofinanţării acestuia, în cadrul Programului Opera țional Capacitate Administrativă 2014 – 2020;
- prevederile Ghidului Solicitantului - Cererea de proiecte POCA/125/2/2 (CP1/2017) - „Sprijinirea
măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorită ților și institu țiilor publice locale din regiunile
mai puțin dezvoltate”, Axa prioritară 2 - Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente,
Obiectivul specific 2.2. Creșterea transparenței, eticii și integrită ții în cadrul autorită ților și institu țiilor
publice, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020;
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. e) şi alin. (6) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. - Se aprobă Acordul de parteneriat, constituit ca Anexă care face parte integrantă din prezenta
hotărâre, între Județul Călărași, Asociaţia Română pentru Transparenţă/Transparency International România,
Asociaţia Pro Democraţia şi Societatea Academică din România, privind implementarea Activităţii 5 a
proiectului „Îmbunătăţirea capacităţii administraţiei publice locale de a furniza servicii în baza principiilor de
etică, transparenţă şi integritate”, cod Proiect: SIPOCA 452/MySMIS nr. 118879.
Art. 2. - Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Călara și pentru semnarea Acordului de
parteneriat, precum şi a documentelor conexe proiectului.
Art. 3. - Direcţia Dezvoltare Regională şi Relaţii Externe va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Secretarul judeţului, prin Direcţia Juridică şi Administraţie Publică, va comunica prezenta celor
interesaţi.
PREŞEDINTE,
ec. Vasile ILIUŢĂ

Nr. 24
Adoptată la Călăraşi
Astăzi 21.02.2019
Întocmit, redactat,
CONSILIER, Alexandru BOTEZATU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL JUDEŢULUI,
Emil MUȘAT

CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

Anexa
la Hotărârea nr. 24 din 21.02.2019

ACORD DE PARTENERIAT
între Județul Călărași, Asociaţia Română pentru Transparenţă/Transparency
International România, Asociaţia Pro Democraţia şi Societatea Academică din
România, privind implementarea Activităţii 5 a proiectului
„Îmbunătăţirea capacităţii administraţiei publice locale de a furniza servicii
în baza principiilor de etică, transparenţă şi integritate”
Părţile: 1) Judeţul Călăraşi, prin Consiliul Județean Călărași – Lider de Parteneriat 2)
Asociaţia Română pentru Transparenţă/Transparency International România 3) Asociaţia Pro
Democraţia şi 4) Societatea Academică din România, au convenit următoarele:
Art. 1. – (1) Prin semnarea prezentului acord de parteneriat, părţile, îşi exprimă acordul
de asociere în vederea implementării proiectului „Îmbunătăţirea capacităţii administraţiei
publice locale de a furniza servicii în baza principiilor de etică, transparenţă şi integritate”.
(2) Este în înţelegerea părţilor că prezentul acord reprezintă o convenţie privind
cooperarea parţilor în atingerea scopului comun, nu reprezintă prestări de servicii între
parteneri şi nu dă naştere unei noi persoane juridice constituite de/între parteneri.
Art. 2. - Obiectul acestui parteneriat îl reprezintă stabilirea responsabilităţilor fiecărui
partener în vederea implementării proiectului: „Îmbunătăţirea capacităţii administraţiei publice
locale de a furniza servicii în baza principiilor de etică, transparenţă şi integritate”, numărul
(SIPOCA 452/MySMIS nr. 118879).
Art. 3. - (1) Toţi partenerii trebuie să contribuie la realizarea Proiectului în modalităţile
precizate în cererea de finanţare şi prezentul acord de parteneriat.
(2) Parteneriatul îşi propune realizarea de acțiuni comune, proiecte, consultări în
vederea creșterii transparenței în administrația publică locală, monitorizarea și evaluarea
implementării măsurilor anticorupție, activități privind prevenirea corupției, bune practici
pentru o mai bună transparență în activitățile desfășurate de autorită țile administra ției publice
locale și pentru implementarea unor strategii aticorupție.
(3) Partenerii sunt obligaţi să respecte regulile privitoare la conflictul de interese şi
regimul incompatibilităţilor, iar, în cazul apariţiei unui asemenea conflict, să dispună luarea
măsurilor ce conduc la evitarea, respectiv stingerea lui.
Art. 4. - Prezentul acord este valabil până la data de 31.12.2019, cu posibilitatea
prelungirii anuale prin act adițional până cel mai târziu până la data de 31.12.2021.
Art. 5. – (1) Drepturi şi obligaţii ale Liderului de parteneriat:
a) Înlocuirea partenerilor, fără consimţământul scris al acestora, este posibilă doar în
cazul nerealizării culpabile de către aceştia, dovedite, a activităţilor asumate, în cazul
nerespectării procedurilor stabilite pentru buna implementare a Proiectului sau în ipoteza
deschiderii procedurii insolvenţei faţă de aceştia.
b) Semnatarii prezentului acord de parteneriat înţeleg şi acceptă că nu se pot elimina
parteneri din Proiect fără înlocuirea acestora cu alte entităţi cu personalitate juridică ce
îndeplinesc condiţiile reglementate de proiect, proporţional cu partea rămasă de executat din
contract, care preiau cel puţin obligaţiile restante asumate de partenerul pe care îl înlocuiesc.
Se pot elimina parteneri din Proiect cu preluarea obligaţiilor asumate de aceştia de către
partenerii existenţi.
(2) Drepturi şi obligaţii ale Liderului Parteneriatului:
a) Liderul de parteneriat va indentifica instrumente și activități ce pot fi desfă șurate
pentru prevenirea și combaterea corupției la nivelul administrației publice locale.
b) Liderul parteneriatului identifică riscuri și vulnerabilități la corupție ce pot fi
specifice Consiliului Județean Călărași.
c) Liderul parteneriatului va stabili o listă a riscurilor semnificative la nivelul
Consiliului Județean Călărași, în scopul gestionării acestora.
d) Întocmește un plan de măsuri pentru gestionarea riscurilor semnificative și

vulnerabilităților la corupție la nivelul Consiliului Județean Călărași.
(3) Drepturi şi obligaţii ale partenerilor:
a) Desemnarea persoanelor care îi reprezintă în Grupul de Acţiune pentru Prevenirea şi
Combaterea Corupţiei în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea capacităţii administraţiei publice
locale de a furniza servicii în baza principiilor de etică, transparenţă şi integritate”.
b) punerea la dispoziţie a expertizei în implementarea proiectelor din domeniul
combaterii corupţiei.
c) asigurarea unui spaţiu adecvat desfăşurării activităţilor în cadrul Grupului de
Acţiune pentru Prevenirea şi Combaterea Corupţiei.
Art. 6. - Responsabilităţile partenerilor, resursele angajate şi/sau necesare desfăşurării
Proiectului în scopul atingerii indicatorilor specifici cererii de propuneri de proiecte, prevăzuţi
prin cererea de finanţare, sunt asumate de fiecare de membru al Parteneriatului activită ților
proiectului.
Art. 7. - Orice comunicare între membrii Parteneriatului în legătură cu prezentul acord
se va face în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax, e – mail, telefon,
după caz.
Art. 8. - Prezentului acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea
română.
Art. 9. - Pe durata prezentului acord, părţile vor avea dreptul sa convină în scris asupra
modificării anumitor clauze, prin act adiţional, oricând interesele lor cer acest lucru sau când
aceste circumstanţe au loc şi nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat
prezentul acord.
Art. 10. - Orice dispută care poate lua naştere din sau în legătură cu prezentul acord va
fi soluţionată pe calea negocierilor între Părţi, iar în situaţia în care acestea nu ajung la niciun
acord privind soluţionarea disputei, aceasta va fi soluţionată de instanţele competente, în
conformitate cu prevederile legislaţiei aplicabile.
Art. 11. - Părţile garantează că reprezentanţii numiţi ale căror semnături apar mai jos au
fost investiţi, la data semnării prezentului acord de parteneriat, cu toate puterile legale de a
semna si executa prezentul acord de parteneriat.
Art. 12. - Semnatarii prezentului acord de parteneriat înţeleg şi acceptă faptul că
nerespectarea culpabilă a prezentului acord de parteneriat, poate avea drept consecinţă
rezilierea acordului.
Art. 13. - Părţile pot conveni introducerea altor clauze în prezentul acord, cu respectarea
prevederilor asumate prin cererea de finanţare, precum si a reglementărilor prezentului acord.
Prezentul acord a fost întocmit şi semnat la...................... astăzi, __________ , în 4
exemplare.
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