ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Acordului de parteneriat între Județul Călărași
şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bucureşti
în vederea depunerii și implementării proiectului
„Servicii integrate de sprijinire pentru copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc”
Consiliul Judeţean Călăraşi, întrunit în şedinţa ordinară din 28.03.2019,
Având în vedere:
- raportul Direcţiei Dezvoltare Regională şi Relaţii Externe, înregistrat sub nr. 5428 din
25.03.2019;
- raportul Comisiei pentru Administraţie Publică Locală, Juridică şi de Disciplină,
Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor şi a Libertăţilor Cetăţenilor şi ale
Minorităţilor Naţionale;
- adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bucureşti, nr. 98
din 22.03.2019, înregistrată la Consiliul Județean Călărași sub nr. 5385 din 22.03.2019;
- prevederile Regulamentelor de implementare a Mecanismelor Financiare SEE şi
Norvegian 2014-2021;
- prevederile Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și cre șterea incluziunii
romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021;
- 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, prin Consiliul Judeţean Călăraşi și Asociaţia de
Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bucure ști , privind depunerea și implementarea
proiectului „Servicii integrate de sprijinire pentru copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc”, finanţat
prin Mecanismul Financiar Norvegian Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și
creșterea incluziunii romilor”.
Art. 2. - Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Călara și pentru semnarea
Acordului de parteneriat, precum şi a documentelor conexe proiectului.
Art. 3. - Președintele Consiliului Județean Călarași va nominaliza, prin dispoziţie, un
coordonator de proiect, un expert financiar şi doi experţi implementare responsabili cu grupul
ţintă al proiectului.
Art. 4. - 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. 43
Adoptată la Călăraşi
Astăzi 28.03.2019
Întocmit, redactat,
CONSILIER, Dorina DRĂGHICI

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL JUDEŢULUI,
Emil MUȘAT

CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

Anexa
la Hotărârea nr. 43 din 28.03.2019

Acord de Parteneriat
ȋncheiat ȋntre
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana Bucuresti, cu sediul in
Blvd. Regina Elisabeta, nr. 44, Scara 2, etaj 3, ap. 32, sector 5, Municipiul Bucureşti, cod postal
050018, România, reprezentată prin Director Adjunct: Rusu Marian, denumit in continuare
“Promotor de Proiect” şi
Judeţul Călăraşi, prin Consiliul Judetean Calarasi, cu sediul in Strada 1 Decembrie 1918
nr. 1, Călărași, cod postal 910019, Romania, reprezentat prin domnul Vasile ILIUŢĂ – Preşedinte,
denumit ȋn continuare “Partener de Proiect”, denumite ȋn continuare, individual “Parte” şi ȋmpreună
“Părţi”,
au încheiat prezentul Acord pentru implementarea Proiectului ”Servicii integrate de
sprijinire pentru copii si tineri aflati in situatii de risc” finanţat prin Mecanismul Financiar
Norvegian Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”.
Obiectivul general al programului este de a contribui activ la creșterea coeziunii economice
şi sociale la nivel naţional şi local, în România, și la întărirea relațiilor bilaterale cu statele donatoare.
În acest sens, obiectivul programului încurajează și facilitează stabilirea de parteneriate
pentru schimb de experiență și de bune practici între entităţi din România şi din statele donatoare,
Islanda, Liechtenstein şi Norvegia.
Apelul de propuneri de proiecte “Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de
risc” Prezentul apel de propuneri de proiecte se încadrează în aria de program nr. 8 “Copii și tineri
în situații de risc” și contribuie la realizarea obiectivului specific al programului, care vizează
creșterea gradului de incluziune socială a copiilor și tinerilor din România. Proiectele vor promova
educația incluzivă, înțeleasă ca “proces permanent de îmbunătățire a instituției școlare, având ca
scop exploatarea resurselor existente, mai ales a resurselor umane, pentru a susține participarea la
procesul de învățământ a tuturor persoanelor din cadrul unei comunități”.
Proiectul va contribui la asigurarea accesului copiilor și tinerilor în situa ții de risc la o
educație de calitate, echitabilă și incluzivă, în raport cu nevoile fiecăruia. Potrivit Recomandării
CM/Rec(2012)13 a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei3 , “educația de calitate” este
definită ca fiind aceea care îndeplinește următoarele condiții:
a. oferă acces la învățare tuturor copiilor și tinerilor în situații de risc cu vârste între 03 şi
24 de ani, în special acelora din grupuri vulnerabile sau dezavantajate, într-un mod adaptat nevoilor
particulare ale fiecăruia, după caz;
b. furnizează un mediu de învățare sigur și non-violent, în care drepturile tuturor sunt
respectate;
c. dezvoltă personalitatea, talentele și abilitățile mentale și fizice ale fiecărui elev, până
la nivelul maxim al potențialului acestora și îi încurajează să finalizeze programele educa ționale în
care se înscriu;
d. promovează democrația, respectarea drepturilor omului și justi ția socială, într-un
mediu de învățare care recunoaște nevoile de învățare și sociale ale fiecăruia;
e. dă posibilitatea copiilor și tinerilor în situații de risc cu vârste între 03 şi 24 de ani să
își dezvolte competențe adecvate, încrederea în sine și gândirea critică pentru a deveni cetățeni
responsabili și a-și îmbunătăți șansele de angajare pe piața muncii;
f. transmite copiilor și tinerilor în situații de risc cu vârste între 03 şi 24 de ani valori
culturale universale și locale, înzestrându-i în același timp cu capacitatea de a lua propriile decizii;
g. certifică rezultatele învățării formale și non-formale într-un mod transparent, pe baza
unei evaluări corecte, dând posibilitatea recunoașterii cunoștințelor și competențelor dobândite în
vederea continuării studiilor, angajării pe piața muncii sau în alte scopuri;
h. se bazează pe cadre didactice calificate, care sunt dedicate dezvoltării profesionale
continue;
i. nu este afectată de corupție.

Articolul 1 – Scop şi obiective
1. Prezentul Acord de Parteneriat (denumit ȋn continuare “Acordul”) defineşte drepturile şi
obligaţiile Părţilor şi stabileşte termenii şi condiţiile colaborării acestora ȋn implementarea
Proiectului.
2. Părţile vor acţiona ȋn conformitate cu cadrul legal al Mecanismului Financiar
[SEE/Norvegian] 2014-2021, şi anume cu Regulamentul privind implementarea Mecanismului
Financiar [SEE/Norvegian] 2014-2021 (denumit ȋn continuare „Regulamentul”). Părţile admit ȋn mod
expres că au acces şi sunt familiarizate cu conţinutul Regulamentului.
3. Principalele activităţi ale proiectului sunt:
- Activitatea 1: management proiect;
- Activitatea 2: comunicare și promovare;
- Activitatea 3: campanii de informare și educare pentru creșterea nivelului de
conștientizare privind nevoia de educație, inclusiv măsuri care vizează desegregarea școlară, educa ția
interculturală,
- Activitatea 5: selectie grup tinta; metodologii selectie a grupului tinta, proceduri;
- Activitatea 6: acordarea unor stimulente pentru creșterea motivaţiei și mobilizării
beneficiarilor finali de a participa la activităţile proiectului; (sub forma unor premii de motivare
acordate potrivit frecventei scolare)
- Activitatea 7: campanii de promovare a educației pentru sănătate în comunități
defavorizate;
- Activitatea 9: activități extra-curriculare și de petrecere a timpului liber pentru copii și
tineri;
- Activitatea 10: servicii de informare și consiliere a părinţilor, programe de educație
parentală, bullying, acceptarea diversității, incluziunea socială, antidiscriminarea, medierea
conflictelor;
- Activitatea 11: alte măsuri de reducerea a excluziunii - activități de integrare prin sport
pentru persoane aflate în risc de excluziune;
- Activitatea 12: activități pentru creșterea participării membrilor grupurilor defavorizate
la viața comunității;
- Activitatea 13: dezvoltare unor metodologii și instrumente de lucru, precum și
dezvoltarea unui sistem de monitorizare și evaluare a serviciilor sociale la nivel comunitar;
Articolul 2 – Principalele roluri şi responsabilităţi ale Părţilor
1. Părţile vor lua toate măsurile adecvate şi necesare pentru a asigura ȋndeplinirea
obligaţiilor şi obiectivelor care decurg din prezentul Acord.
2. Părţile ȋşi vor ȋndeplini obligaţiile care le revin cu eficienţă, transparenţă şi
conştiinciozitate. Acestea se vor informa reciproc cu privire la toate aspectele importante pentru
cooperarea generală şi pentru implementarea activităţilor care urmează a fi desfăşurate. Acestea vor
acţiona cu bună-credinţă ȋn toate chestiunile şi vor acţiona, ȋn orice moment, ȋn interesul Programului
şi al Proiectului.
3. Părţile vor pune la dispoziţie personal suficient şi calificat, care ȋşi va desfăşura
activitatea la cel mai ȋnalt standard profesional. Ȋn timpul executării obligațiilor ȋn temeiul
prezentului Acord, personalul şi entităţile angajate de oricare dintre Părţi vor respecta legislaţia ţărilor
respective.
4. Ori de câte ori, ȋn ȋndeplinirea obliga țiilor sale ȋn temeiul prezentului Acord, personalul
uneia din Părţi se află la sediul celeilalte Părţi sau ȋn orice altă locaţie pe teritoriul ţării celeilalte Părţi
la solicitarea acelei Părţi, acea Parte se va asigura că sediul şi locaţiile respectă toată legislaţia şi
standardele naţionale aplicabile privind sănătatea, securitatea şi protecţia mediului. Părţile vor lua
toate măsurile de precauţie necesare pentru a preveni apariţia oricărei vătămări corporale sau daune
asupra bunurilor celeilalte Părţi ȋn legătură cu implementarea Proiectului.
5. Fiecare Parte va desemna un Manager de Proiect care va avea responsabilitatea
operaţională pentru implementarea Proiectului şi va servi ca punct de contact pentru comunicare şi
pentru toate schimburile de documentaţie şi materiale ȋntre Părţi.
Articolul 3 – Obligaţiile Promotorului de Proiect
1. Promotorul de Proiect este responsabil pentru coordonarea generală, managementul şi
implementarea Proiectului ȋn conformitate cu cadrul de reglementare şi contractual specificat ȋn
prezentul Acord. Acesta ȋşi asumă ȋn exclusivitate responsabilitatea faţă de Operatorul de Program
privind implementarea cu succes a Proiectului.
2. Promotorul de Proiect se angeajază, printre altele:

(a) să asigure implementarea corectă şi la timp a activităţilor Proiectului;
(b) să informeze cu promptitudine Partenerul de Proiect cu privire la toate circumstanţele
care ar putea avea un impact negativ asupra implementării corecte şi la timp a oricăreia dintre
activităţile Proiectului şi cu privire la orice eveniment care ar putea conduce la ȋntreruperea
temporară sau definitivă sau la orice deviere faţă de Proiect;
(c) să asigure Partenerului de Proiect acces la toate documentele, datele şi informaţiile
disponibile aflate ȋn posesia sa, care pot fi necesare sau utile Partenerului de Proiect pentru
ȋndeplinirea obligaţiilor sale; ȋn cazul ȋn care astfel de documente, date şi informaţii nu sunt ȋn limba
Engleză, va furniza o traducere ȋn limba Engleză a acestora, la solicitarea Partenerului de Proiect;
(d) să furnizeze Partenerului de Proiect o copie semnată a Contractului de Proiect, inclusiv
orice modificări ulterioare ale acestuia, la data intrării lor ȋn vigoare;
(e) să consulte Partenerul de Proiect ȋnainte de a transmite Operatorului de Program orice
solicitare de modificare a Contractului de Proiect care ar putea afecta sau ar putea fi de interes pentru
rolul, drepturile şi obligaţiile Partenerului de Proiect, ce decurg din acestea;
(f) să pregătească şi să transmită ȋn timp util Operatorului de Program ȋn legătură cu
cererile de plată, ȋn conformitate cu Acordul de Program şi Contractul de Proiect astfel ȋncât să se
respecte termenele de plată către Partenerul de Proiect, aşa cum se prevede ȋn prezentul Acord;
(g) să transfere ȋn contul bancar desemnat al Partenerului de Proiect toate plăţile datorate,
până la termenele stabilite;
(h) să se asigure că Partenerul de Proiect primeşte cu promptitudine toată asistenţa de care
poate avea nevoie pentru ȋndeplinirea sarcinilor sale.
Articolul 4 – Obligaţiile Partenerului de Proiect
1. Partenerul de Proiect este responsabil pentru ȋndeplinirea activităţilor şi sarcinilor care
i-au fost atribuite ȋn conformitate cu prezentul Acord.
2. Ȋn plus faţă de obligaţiile de mai sus, Partenerul de Proiect este obligat:
(a) să informeze cu promptitudine Promotorul de Proiect asupra circumstanţelor relevante
care pot avea impact asupra corectitudinii, oportunităţii şi integralităţii performanţei sale;
(b) să furnizeze Promotorului de Proiect toate informaţiile necesare pentru pregătirea
oricăror rapoarte pe care Promotorul de Proiect trebuie să le transmită Operatorului de Program la
termenele şi ȋn conformitate cu formularele de raportare stabilite de Promotorul de Proiect;
(c) să informeze imediat Promotorul de Proiect cu privire la orice caz de fraudă, corupţie
sau altă activitate ilegală, suspectată sau reală, care i-a atras atenţia, la orice nivel sau ȋn orice etapă
de implementare a Proiectului;
(d) să participe efectiv la promovarea obiectivelor, activităţilor şi rezultatelor Mecanismului
Financiar.
Articolul 5 – Bugetul Proiectului şi eligibilitatea cheltuielilor
1. Partenerul de Proiect nu suportă nici o cheltuială din bugetul propriu al judeţului Călăraşi.
2. Toate sumele sunt exprimate ȋn lei.
3. Plăţile către Partenerul de Proiect se vor efectua ȋn contul bancar al Partenerului de
Proiect, exprimate ȋn lei.
4. Plăţile vor fi considerate a fi fost efectuate la data debitării contului Promotorului de
Proiect.
Articolul 6 – Dovada cheltuielilor
1. Costurile din bugetul proiectului destinate Partenerului de Proiect vor fi justificate prin
facturi achitate sau, alternativ, prin documente contabile cu valoare probatorie echivalentă.
2. Dovada cheltuielilor va fi furnizată Promotorului de Proiect de către Partenerul de Proiect
ȋn măsura necesară pentru ca Promotorul de Proiect să-şi respecte obligaţiile faţă de Operatorul de
Program.
Articolul 7 – Achiziţii
1. Părţile vor respecta legislaţia naţională şi Europeană privind achiziţiile publice, la orice
nivel, ȋn implementarea Proiectului.
2. Legislaţia aplicabilă privind achiziţiile este legislaţia ţării ȋn care se efectuează achiziţia.
Articolul 8 – Conflictul de interese
1. Părţile vor lua toate măsurile necesare pentru a preveni orice situaţie care ar putea
compromite executarea imparţială şi obiectivă a prezentului Acord. Astfel de conflicte de interese pot
apare ȋn special ca urmare a intereselor economice, afinităţii politice sau naţionale, legăturilor
familiale sau emoţionale, sau oricărei alte legături relevante sau a interesului comun. Orice conflict
de interese care ar putea să apară ȋn timpul executării prezentului Acord trebuie notificat fără

ȋntârziere celeilalte Părţi, ȋn scris. Ȋn eventualitatea unui astfel de conflict, Partea implicată va lua
imediat toate măsurile necesare pentru rezolvarea acestuia.
2. Fiecare dintre Părţi ȋşi rezervă dreptul de a verifica dacă aceste măsuri sunt adecvate şi
poate solicita luarea unor măsuri suplimentare, dacă este cazul, ȋntr-un interval de timp pe care ȋl va
stabili. Părţile se vor asigura că personalul lor, consiliul de conducere şi directorii nu sunt puşi ȋntr-o
situaţie care ar putea crea conflict de interese. Fiecare dintre Părţi va ȋnlocui imediat orice membru al
personalului său care este expus la o astfel de situaţie.
Articolul 9 – Nereguli
1. Ȋn cazul ȋn care una dintre Părţi ia la cunoştinţă despre o neregulă, acea Parte va informa
imediat cealaltă Parte ȋn scris.
2. Ȋn cazul ȋn care măsurile de remediere a unei astfel de nereguli sunt luate de organismele
competente menţionate la Capitolul 12 al Regulamentului, inclusiv măsuri de recuperare a fondurilor,
Partea ȋn cauză va fi singura răspunzătoare pentru respectarea acestor măsuri şi pentru returnarea
către Program a acestor fonduri. Ȋn astfel de cazuri, Partenerul de Proiect va returna fondurile
recuperate prin intermediul Promotorului de Proiect.
Articolul 10 – Suspendarea plăţilor şi rambursarea
1. Ȋn cazul ȋn care Operatorul de Program, Punctul Naţional de Contact sau Statul Donator
ia decizia de a suspenda plăţile şi/sau de a solicita rambursarea de la Promotorul de Proiect,
Partenerul de Proiect va lua măsurile necesare pentru a se conforma acestei decizii.
2. Ȋn sensul paragrafului anterior, Promotorul de Proiect va trimite fără ȋntârziere
Partenerului de Proiect o copie a deciziei menţionate ȋn paragraful anterior.
Articolul 11 – Rezilierea
1. Oricare dintre Părţi poate rezilia prezentul Acord ȋn cazul ȋncălcării de către cealaltă
Parte a obligaţiilor ce-i revin.
2. Ȋn plus, ȋn cazul rezilierii Contractului de Proiect pentru orice motiv, Promotorul de
Proiect poate rezilia prezentul Acord, cu efect imediat.
Articolul 12 – Amendamente
Orice modificare a prezentului Acord va face obiectul unui acord scris ȋncheiat ȋntre Părţi.
Articolul 13 – Notificări şi limba de comunicare
1. Toate notificările şi alte comunicări ȋntre Părţi se vor face ȋn scris şi vor fi trimise la
adresele prevăzute în preambul.
2. Limba care guvernează executarea prezentului Acord este limba română.
Articolul 14 – Intrarea ȋn vigoare şi durata
1. Prezentul Acord va intra ȋn vigoare la data aplicării ultimei semnături de către Părţi.
Acesta va rămâne ȋn vigoare până când Partenerul de Proiect ȋşi va fi ȋndeplinit ȋn totalitate
obligaţiile faţă de Promotorul de Proiect, aşa cum au fost definite ȋn prezentul Acord.
2. Orice litigiu legat de ȋncheierea, valabilitatea, interpretarea sau executarea prezentului
Acord se vor soluţiona pe cale amiabilă, prin consultare ȋntre Părţi.
3. Prezentul Acord a fost ȋntocmit ȋn două exemplare originale, din care fiecare Parte a
primit un exemplar.
Pentru Promotorul de Proiect
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara
Zona Metropolitana Bucuresti
Director Adjunct,
Marian RUSU

PREŞEDINTE,
Vasile ILIUŢĂ

PREŞEDINTE,
ec. Vasile ILIUŢĂ
Întocmit, redactat,
CONSILIER, Dorina DRĂGHICI

Pentru Partenerul de Proiect
Consiliul judeţean Călăraşi

