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Anexa la HCL nr. 22/14.05.2014

Consiliul Local Beica de Jos                                                                          Asociatia Romilor
                                                                                                                                      Beica

ACORD DE PARTENERIAT

        I. Preambul:

Prezentul protocol de colaborare se încheie în temeiul următoarelor acte normative:

 Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare.

și

 O.G. nr. 26/2000 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

II. Părțile Protocolului

Asociatia Romilor Beica, cu sediul in comuna Beica de Jos, nr. 173 reprezentată legal prin URS 
MARCEL NICOLAE, presedinte

și

Cosiliul local ______________, autoritate a administrației publice locale, cu sediul în Comuna 
_____________, str.Principala, nr._________reprezentată legal prin domnul/a PRIMAR
_______________, reprezentant legal

numite in continuare Părți,  încheie prezentul Acord de parteneriat în scopul de a asigura incluziunea 
socio-economică a cetățenilor români aparținind minoritații rome din Comuna Beica de Jos, prin 
implementarea, unor politici integrate în domeniul educației, ocupării forței de muncă,  sănătății, 
locuirii, culturii și infrastructurii sociale și de a promova relații de cooperare pentru susținerea unui 
parteneriat.

III. Durata parteneriatului – Prezentul Acord intră în vigoare la data semnării de către ambele părți  și 
este valabil pe o perioadă  de 3 ani urmînd a fi prelungit automat cu cîte un an, dacă nu este denunțat de 
nici una din părți cu cel puțin 30 zile înainte de încetarea valabilității.

IV. Prevederile Protocolului

Art.  1 (1) Pentru realizarea scopului propus, cele doua părți vor realiza împreună diferite tipuri de măsuri 
și acțiuni:

 Dezvoltarea unei culturi a parteneriatului și solidarității sociale, prin corelarea politicilor 
sectoriale la nivel local, prin stimularea inițiativelor și pentru valorificarea resurselor locale și 
regionale,  în vederea îmbunătățirii condițiilor socio-economice  ale comunităților de romi;
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 Identificarea  și exploatarea  oportunităților de a realiza acțiuni comune în domeniile: social, 
educație, sănătate, ocuparea  profesională, combaterea discriminării, promovarea egalității de 
șanse, ș.a;

 Facilitarea, stabilirea și consolidarea de parteneriate durabile intre autoritatea locală și 
reprezentanți ONG, în vederea elaborării  și implementării proiectelor propuse;

 Dinamizarea participării organizațiilor ne-guvernamentale de la nivel local care au ca obiect de 
activitate problematica romilor;

 Monitorizarea și implementarea la nivel local a politicilor publice, în vederea  îmbunătățirii 
condițiilor de viață ale romilor;

 Facilitarea colaborării între specialiști în vederea promovării unor schimburi de experiență și a 
unor programe viabile în domeniile de interes pentru comunitățile de romi;

 Coordonarea și implementarea proiectelor împreună cu reprezentanții asociației;

 Organizarea și desfașurarea activităților în cadrul proiectului, în calitate de parteneri cu 
drepturi egale;

 Colaborarea în vederea realizării obiectivului general al proiectului, care să asigure derularea 
activitatilor specifice;

(2) Masurile si actiunile mentionate mai sus pot fi completate cu altele asupra cărora Părtile convin.

Art. 2   Cele doua Părti convin asupra prioritizării procesului de transfer reciproc de informatii cu 
privire la proiectul implementat.

Art. 3   Pentru o buna fundamentare a politicilor si strategiilor în domeniu cele două Părti vor colabora 
in vederea cresterii increderii romilor in serviciile oferite de cele doua entitati juridice.

Art. 4   Fiecare parte va participa și va contribui la promovarea actiunilor ce decurg  din prezentul  
Acord,  initiate de partener și le va sprijini în măsura atributiilor prevazute  de legislatia în vigoare.

Art. 5   (1) Modificarea si completarea prezentului  Acord, initiată de oricare dintre Părti,  se va 
efectua de  comun acord prin acte aditionale:

          (2)  Partea  care are initiativa amendării prezentului Protocol va transmite celeilalte Părți,  
spre analiză, în scris, propunerile respective.

Art. 6   Partile vor asigura informarea,  prin mass-media,  a opiniei publice asupra activitatilor si  
programelor comune.

Art. 7   Părtile vor pastra confidentialitatea datelor si informatiilor cu privire la activitatile specifice,  
cu exceptia celor asupra cărora s-a convenit altfel sau celor prevazute de lege a avea un alt regim.
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      V.  Modificarea și încetarea Protocolului

Art. 8   Prezentul Acord  poate fi modificat prin  Act Aditional semnat și ștampilat de ambele parti. 
             
          Art. 9     Prezentul  Acord poate înceta în urmatoarele cazuri:

(1) Prin  ajungerea la termen
(2) Prin  stabilirea acestui lucru de comun acord între părți -  cu mentionarea în scris a datei 

încetarii prezentului acord
(3) La initiativa uneia dintre parti -  cu o notificare prealabilă de 30 de zile.

VII. Clauze finale

Art. 11  Prevederile prezentului Acord se completeaza cu prevederile legilor  românesti în vigoare

Art. 12  Prezentul  acord contine 12 articole, are un numar de 3 pagini, și a fost încheiat în 2 
exemplare, fiecare având aceeași valoare juridică de original.

Incheiat la, astazi __________

VIII. Semnatari :

CONSILIUL LOCAL BEICA DE JOS                                          Asociatia Romilor Beica,
                           prin                                                                                     Presedinte,
                      PRIMAR,                                                                          Urs Marcel-Nicolae
                 Moldovan Maria


