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Articolul ! -

Părţile

Asociaţia

peutru Dezvoltare Durabilă "D ună rea de Jos", organizatie
neguvernamentală, non-profit, independentă, cu beneficiu public, înregistrată conform
hotărârii judecătoreşti din 02.08.2006 la dosarul 19/ASI 2006, având contul bancar ffiAN
R026 RZBR 0000 0600 0845 00801ROL, deschis la Raiffeisen BANK, Agenţia Belşugului ,
având sediul în CăIăraşi, str. Aviator Diaconu, nr.17, telefon 0726 219 690, e-mail :
, 1
, reprezentata. de d-na Vasil.ica PURAN, în calitate de
Preşedinte, numită în continuare A.D. D.D.J.

ŞI

Instituţia

Prefectului, Judeţul Cii l ii raşi cu sediul în CăIăraşi, Str. Sloboziei, Of . 9 - 11 ,
CăIăraşi , Cod 910001 , Tel. 0242315304, Fax.: 0242 318 976,
e-mail : prefectura@prefecturacalarasi.ro , reprezentată de domnul EMIL MUŞAT, În calitate
de Prefect, numită În continuare Instituţia Prefectului.
au convenit să încheie prezentul
Protocol de Parteneriat
cu respectarea unnătoarelor clauze:
Articolul II - Scopul p rotocolului
Scopul acestui protocol de parteneriat îl reprezintă derularea unor programe, proiecte
şi activităţi comune În domeniul promovării procesului de dezvoltare durabilă în sistemul
"individ - societate - economie - mediII ", în vederea dezvoltării sectorului neguvemamental
şi al comunităţii pentru dezvoltare durabilă şi a promovării parteneriatului dintre administraţia
publică şi societatea civilă .
Direcţii prindpaJe de colaborare
semnatare ale acestui protocol de parteneriat convin asupra
principale de colaborare:

Articolul f i Părţile
direcţii

următoarelor

•
•
•

•

•

promovarea de proiecte de cooperare în vederea asigurării procesului
dezvoltării durabile. pe baza unui parteneriat activ;
Identificarea, susţinerea şi consolidarea metodelor de colaborare şi acţiune comune
între cele două părţi în domeniul dezvoltării durabile;
Promovarea consultării şi susţinerea implicării organizaţiei semnatare în acţiunile
Instituţiei Prefectului (întâlniri, dezbateri, şedinţe ale comisiilor specializate) în
vederea identificării de soluţii comune pe probleme de protec~e a mediului şi
dezvoltare durabilă;
Întărirea colaborării între Institutia Prefectului şi Societatea Civilă pentru dezvoltarea
durabilă şi protecţia mediului în vederea dezvoltării şi reactualizării unei baze comune
de date cu relevanţă în domeniul social, economic, mediu prin specificarea profilului
de expertiză, a departamentelor de activitate după caz, a datelor de contact, în vederea
asigurării accesului la informaţii pe probleme de dezvoltare durabilă a tuturor
factorilor interesaţi;
Mediatizarea informaţiilor privind acţiunile comune şi dezvoltarea colaborării dintre
societatea civilă şi administratia public locală prin canalele convenite de comun acord ;
Elaborarea

şi

Articolul IV - Domenii comune de activitate
Părţile semnatare ale acestui protocol de parteneriat convin asupra următoarelor
domenii comune de activitate
• Dezvoltarea capacităţii instituţionale a sectorului neguvernamental pentru dezvoltare
durabilă - mediu şi al autorităţilor responsabile pentru domeniul protec~ei mediului;
• Promovarea şi asigurarea unei dezvoltări economico-sociale durabile a CăIăraşului şi
impl icit a României ;
• Sprijinirea implementării proiectelor cu finanţare nerambursabilă derulate de
AD.D.DJ la nivelul judeţului;
• Organizarea de seminarii, conferinţe şi campanii specifice în domenii de interes
prioritar, elaborarea de material educaţional ş i de sensibilizare a publjcului larg;
• Proiecte/programe, ce vizează educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia
mediului ;
.
• Implicarea autorităţilor publice alături de tineri, în activităţi concrete de voluntariat.
Articolul V - Metod ologia de' lucru
în baza acestui protocol de parteneriat, părţile convin asupra următoarelor modalităţi
de lucru :

INSTITUŢIA

•

•

•
•
•

PREFECTULUI:
va analiza propunerile de proiecte şi activităţi înaintate de AD.D .D.J. pentru
implementare în parteneriat;
va răspunde la timp solicitărilor ADDDJ legate implementarea proiectului (Împreună
pentru mediu, 2011); aprobat pentru finanţare de AFM;
va comunica eficient cu ADDDJ ( prin e-mail, tel/fax, sau altă modalitate);
va îndeplini obligaţiile ce îi revin prin proiectele în parteneriat acceptate de comun
acord;
va promova proiectele desfăşurate în baza acestui protocol nominalizând partenerul
prin intermediul canalelor media convenite;

A.D.D.D.J:
• va elabora propuneri de proiecte in parteneriat ;

•
•
•

va implementa proiectul "Împreună pentru mediu", aprobat confonu contractului
stabilit cu finanţatorul (Administraţia Fondului pentru Mediu);
va îndeplini obligaţiile ce îi revin prin proiectele În parteneriat acceptate de comun
acord;
va promova prin intermediul paginii proprii (
"
.) proiectul desfăşurat
În baza acestui protocol, cu respectarea regulilor de identitate vizuală impuse de
flllanţator si va nominaliza partenerii .

Articolul VI - Durata
Prezentul protocol de parteneriat este valabil în perioada 10 lUme 2011 - 31
decembrie 2013, putând fi reÎnoit cu acordul părţilor.
Articolul VII - Dispoziţii fi nale
Prezentul protocol de parteneriat are caracterul unui document cadru şi acoperă
întreaga activitate de realizare a obiectivelor convenite.
Completările şi /sau modificările la prezentul protocol pot fi făcute numai cu acordul
scris al ambelor părţi .
Litigiile apărute Între părţi se soluţionează pe cale amiabilă, în caz contrar cauza va fi
soluţionată de către instanţa în a cărui competenţă teritorială se află sediul ADDDJ

Incheiat
parte semnatară

astăzi ,

10 iunie 2011 , în trei exemplare originale, câte unul pentru fiecare
şi unul pentru AFM.
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