ROMÂNIA
JUDEŢULCĂLĂRAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Protocolului de colaborare între Județul Călărași
şi Instituţia Prefectului – Judeţul Călăraşi
Consiliul Judeţean Călăraşi, întrunit în şedinţa ordinară din 31.10.2019,
Având în vedere:
- raportul Direcţiei Dezvoltare Regională şi Relaţii Externe, înregistrat sub nr. 18009 din
24.10.2019;
- avizul Comisiei pentru Administraţie Publică Locală, Juridică şi de Disciplină, Apărarea
Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor şi a Libertăţilor Cetăţenilor şi ale Minorităţilor Naţionale;
- adresa Consiliului Judeţean Călăraşi către Instituţia Prefectului–Judeţul Călăraşi,
înregistrată sub nr. 17411 din 10.10.2019;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 24 din 21.02.2019 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”;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 34 din 28.03.2019 privind
aprobarea Protocolului de colaborare între Județul Călărași şi Direcţia Generală Anticorupţie;
- prevederile art. 75 lit. e) din Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției
Generale Anticorupție, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 158/2017, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. e), alin. (7) lit. a), art. 252 alin. (1) lit. a), art. 253 lit. a)–
e), şi art. 261 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. – Se aprobă Protocolul de colaborare între Județul Călărași, prin Consiliul Judeţean
Călăraşi și Instituţia Prefectului – Judeţul Călăraşi, constituit ca Anexă ce face parte integrantă din
prezenta.
Art. 2. – Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Călărași să semneze, din
partea Judeţului Călăraşi, Protocolul de colaborare aprobat potrivit dispoziţiilor articolului 1.
Art. 3. – Direcţia Dezvoltare Regională şi Relaţii 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 ILIUŢĂ

Nr. 179
Adoptată la Călăraşi
Astăzi 31.10.2019
Întocmit, redactat:
cons. jur., Pleşea Robert

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,
Emil MUŞAT

CONSILIUL JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI

Anexa
la Hotărârea nr. 179 din 31.10.2019

INSTITUŢIA PREFECTULUIJUDEŢUL CĂLĂRAŞI

CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

Nr………………din………..2019

Nr………………din…………2019

PROTOCOL DE COLABORARE
între Județul Călărași, prin Consiliul Judeţean Călăraşi
şi Instituţia Prefectului – Judeţul Călăraşi
în domeniul prevenirii corupției și al creșterii transparenței instituționale

În aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 583/2016 pentru adoptarea
Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2016-2020,
În conformitate cu dispoziţiile art. 75 lit. e) din Regulamentul de organizare și
funcționare a Direcției Generale Anticorupție, aprobat prin Ordinul ministrului
afacerilor interne nr. 158/2017, cu modificările și completările ulterioare, precum şi ale
art. 173 alin. (1) lit. e), alin. (7) lit. a), art. 252 alin. (1) lit. a), art. 253 lit. a)–e), şi art.
261 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
În vederea atingerii obiectivelor Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada
2016-2020 şi pentru diversificarea canalelor de informare a societăţii civile, în scopul
prevenirii săvârșirii acestora, pentru creșterea gradului de educa ție anticorup ție a
funcționarilor și cetățenilor și cunoașterea de către aceștia a standardelor de integritate
în vederea promovării transparenței,
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL CĂLĂRAŞI, cu sediul în
Municipiul Călăraşi, str. Sloboziei, nr. 9-11, reprezentată de domnul George IACOB,
în calitate de Prefect, pe de o parte,
și
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI, prin CONSILIUL JUDEȚEAN CĂLĂRA ȘI ,
împreună cu instituţiile subordonate, cu sediul în municipiul Călărași, str. 1 Decembrie
1918, nr. 1, reprezentată de domnul Președinte Vasile ILIUȚĂ, pe de altă parte,
Au convenit următoarele:
Capitolul I – Obiectul de reglementare
Art. 1. – Prezentul Protocol de colaborare, denumit în continuare Protocol, are
ca obiect de reglementare, stabilirea modalităților de promovare în fața opiniei publice,
prin intermediul Consiliului, a activităților de prevenire și combatere a corupției,
desfășurate de către Instituţia Prefectului, precum și informarea angajaților Consiliului
Judeţean, ai instituţiilor subordonate şi ai spitalelor din reţeaua sanitară proprie, în
vederea prevenirii săvârșirii faptelor de corupție.
Art. 2. – (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. 3. – (1) 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).
(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 activită țile desfă șurate de autorită țile
administrației 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.
Capitolul II – Activități desfășurate
Art. 4. – În cadrul colaborării, părţile asigură acţiuni de promovare a activității
de prevenire și combatere a corupției, precum și mesaje anticorupție.
Art. 5. – (1) Instituţia Prefectului sprijină Consiliul prin furnizarea de studii de
caz, teme specifice de prevenire a corupției și alte materiale de interes, pentru crearea
unui cadru corespunzător informării personalului despre măsurile și procedurile legale
aplicabile pentru protecția persoanelor care reclamă sau sesizează fapte de corup ție
săvârșite de către personalul celor două instituţii şi al instituţilor de sub autoritatea
acestora.
(2) Instituţia Prefectului sprijină Consiliul pentru implementarea metodologiei de
identificare a riscurilor şi vulnerabilităților la corupție.
(3) Consiliul și Instituţia Prefectului pot încheia parteneriate în vederea depunerii
de cereri de finanțare în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, axa
prioritara 2, obiectiv specific 2.2, Creșterea transparenței, eticii și integrită ții în cadrul
autorităților și instituțiilor publice.
(4) Reprezentanți ai Instituţiei Prefectului și ai Consiliul ui se vor întâlni, la nivel
tehnic, cel puţin semestrial, pentru a îmbunătăți colaborarea în domeniul prevenirii
corupției la nivelul Ministerul Afacerilor Interne, respectiv al administra ției publice
locale, prin schimb de bune practici în domeniu, schimb de informa ții, metode și
instrumente folosite pentru prevenirea corupției.
Art. 6. – (1) La solicitarea Consiliului, reprezentanții Instituţiei Prefectului
anume desemnați, împreună cu cei ai Consiliului, pot organiza întâlniri cu personalul
acesteia din urmă, la care vor participa şi reprezentanţii Direcţiei Generale
Anticorupţie, în cadrul cărora se vor prezenta studii de caz și cazuistica referitoare la
dimensiunile fenomenului corupției.
(2) Programul dezbaterilor şi agenda discuţiilor se stabilesc de comun acord.
(3) Părţile asigură spații corespunzătoare pentru desfășurarea în bune condi ții a
activităților menționate la alin. (1).
Capitolul III – Responsabilităţile părţilor
Art. 7. – În cadrul colaborării, Consiliul implică Instituţia Prefectului în
proiectele și activitățile publice care prezintă oportunitate de promovare a mesajelor
anticorupție.
Art. 8. – Părțile își pot adresa invitații reciproce în vederea participării la sesiuni
științifice, simpozioane și seminarii organizate pe probleme de interes comun.
Art. 9. – Prezentul Protocol nu creează nicio obligaţie financiară pentru părţile
semnatare.
Art. 10. – (1) Reprezentanţii Instituţiei Prefectului şi cei ai Consiliului
analizează periodic stadiul realizării măsurilor convenite prin prezentul Protocol. Pe
baza acestei analize, părţile elaborează propuneri care să conducă la imbunătăţirea şi
dezvoltarea colaborării.

(2) Părțile mediatizează, în condițiile legii, activitățile desfășurate în comun,
precum și rezultatul acestora, în scopul îmbunătățirii imaginii instituțiilor.
Capitolul IV – Dispoziţii finale
Art. 11. – Prezentul Protocol a fost încheiat în două exemplare, câte un exemplar
pentru fiecare parte, astăzi
2019.
Art. 12. – 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. 13. – (1) Prezentul Protocol are o valabilitate de 2 ani şi intră în vigoare la
data semnării de către Părţi.
(2) Din motive obiective, Protocolul poate fi denunțat unilateral și înainte de
împlinirea perioadei de valabilitate, cu înștiințarea prealabilă în scris a celeilalte Păr ți
cu cel puțin 30 de zile înainte de data la care se dorește încetarea colaborării.
Art. 14. – Prezentului acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate
cu legea română.
Art. 15. – 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. 16. – 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. 17. – 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. 18. – Semnatarii prezentului acord de parteneriat înţeleg şi acceptă faptul că
nerespectarea culpabilă a prezentului acord de parteneriat, poate avea drept consecinţă
rezilierea acordului.
Art. 19. – Părţile pot conveni introducerea altor clauze în prezentul acord,
cu respectarea prevederilor asumate prin cererea de finanţare, precum si a
reglementărilor prezentului acord.
Art. 20. – Prezentul Protocol poate fi modificat, completat sau prelungit, cu
acordul părților, printr-un act adițional care va face parte integrantă din Protocol.
Art. 21. – Părțile semnatare se angajează ca orice impediment survenit în
aplicarea prezentului Protocol să fie notificat în timp util celeilalte păr ți, iar remedierea
acestuia va fi făcută având la bază consultarea reciprocă și dialogul bilateral.

INSTITUŢIA PREFECTULUI

CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

PREFECT,
George IACOB

PREŞEDINTE,
ec. Vasile ILIUŢĂ

Întocmit, redactat:
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