
               

 
 

 

ACORD 

de parteneriat și cooperare 

 

Acord de parteneriat și cooperare între: 

1. Municipiul Svishtov, cu în adresa Svishtov, PC 5250, str. Tsanko Tserkovski. 2, 

reprezentat de Gencho Genchev - Primarul municipiului Svishtov, pentru Centrul de 

Criză din Ovcha Mogila, Municipalitatea Svishtov 

2. Unitatea Administrativă Teritorială - Orașul Zimnicea, cu adresa în Zimnicea, 

strada Giurgiu, nr.1, reprezentată de Petre Pârvu – Primarul orașului Zimncea, pentru 

Sevriciul Voluntar pentru Situații de Urgență Orașul Zimnicea 

 

I. DOMENIU DE APLICARE 

Părțile convin, în conformitate cu activitățile lor, să coopereze și să lucreze împreună 

pentru a atinge următoarele obiective: 

1.1. Dezvoltare durabilă și de succes, precum și activități în vederea îmbunătățirii 

rezultatelor obținute în cadrul proiectului „Standarde uniforme, coordonare 

consolidată - securitate comună” (USES); 

1.2. Menținerea unei bune cooperări cu relații clare și corecte, relații active și de 

comunicare între ele; 

1.3. Realizarea volumului de informații, experiență, bune practici și specialiști pentru 

implementarea propunerilor specifice în interesul cetățenilor în ceea ce privește 

situațiile de urgență; 

1.4. Interacțiune și realizarea în comun a ideilor și proiectelor între cele două 

municipalități și formațiunile voluntare, pentru un rezultat maxim în activitatea lor 

comună, în conformitate cu cele mai bune practici ale țărilor din Uniunea Europeană. 
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1.5. Implementarea activităților comune pentru punerea în aplicare a unei politici 

specifice în vederea îmbunătățirea managementului de gestionării dezastrelor și 

accidentelor, pentru dezvoltarea eficientă a celor două unități de voluntari și 

dezvoltarea profesională a voluntarilor din acestea. 

 

II. OBIECTIV 

2.1. Părțile sunt de acord să își unească forțele pentru a continua activitățile și 

parteneriatele comune, fiecare în sfera activităților respective. 

2.2. Activitatea comună a părților din acord va avea loc în următoarele domenii 

prioritare: 

a) creștere interesului și motivației pentru cariera și dezvoltarea voluntarilor, 

creșterea eficienței în sarcinile pe care le îndeplinesc, prin utilizarea și aplicarea de 

facilități și echipamente moderne de calitate, livrate ca urmare a implementării 

proiectului USES; 

b) discuții despre documente normative în domeniul protecției civile și al 

calamităților și accidentelor din cele două țări - România și Bulgaria, precum și 

explorarea ideilor și direcțiilor pentru proiectele viitoare cu posibilitatea de a profita 

de rezultatele obținute și în alte activități de interes comun. ; 

c) în cazul în care este necesar, să se dezvolte practici comune pe teritoriul celor 

două municipalități, între cele două formațiuni; 

d) în cazul în care este necesar, să se realizeze o cooperare comună și să se acorde 

asistență reciprocă cu echipamentele disponibile în cadrul proiectului; 

e) discuții despre planurile de dezastru și urgență în vederea îmbunătățirii acestora, 

în conformitate cu nevoile cetățenilor și a ambelor unități voluntare; 

f) identificarea oportunităților de formare suplimentară, specializare și calificare a 

personalului voluntar; 

 

III. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 

3.1. să acorde asistență în stabilirea contactelor și aprofundarea relațiilor și 

interacțiunii dintre cele două unități voluntare; 

3.2. să identificae oportunități de a profita de rezultatele obținute în cadrul 

proiectului USES, pentru a spori eficacitatea formațiunilor voluntare și satisfacerea 

nevoilor cetățenilor ambelor comunități; 
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3.3. să organizeze întâlniri comune atunci când este necesar, pentru abordarea 

problemelor actuale ale ambelor formațiuni voluntare; 

3.4. să coopereze în limitele competenței lor administrative și ale puterilor 

reprezentanților puterii executive, atunci când este necesar, pentru a rezolva 

probleme de natură tehnologică, organizațională sau de altă natură. 

3.5. să publice materiale informative importante pe paginile web oficiale ale 

proiectului, ale orașului Zimnicea și municipiului Svishtov pentru inițiative și 

evenimente comune. 

3.6. să prognozeze și să prezinte date despre articole necesare formațiunilor 

voluntare în specialități și direcții pentru planurile de dezvoltare viitoare într-o 

direcție pozitivă; 

3.7. să creeze condiții și organizare pentru îmbunătățirea mediului de lucru și 

profesional în formațiunile voluntare. 

3.8. să informeze privind sarcinile și problemele unităților voluntare, în vederea 

obținerii asistenței și cooperării pentru soluționarea acestora în cadrul competenței și 

capacităților orașului Zimnicea și a municipiului Svishtov. 

3.9. să asiste prin diferite forme și scheme de îmbunătățire a calității practicilor 

voluntare efectuate în conformitate cu cerințele reglementărilor în domeniul 

gestionării dezastrelor și protecției civile în ambele țări, pentru a proteja interesele 

comune. 

3.10. să lucreze pentru construirea și menținerea imaginii formațiunilor voluntare și 

dezvoltarea pozitivă a acestora; 

3.11. să publice pe paginile web oficiale ale municipalităților și proiectului materiale 

de informare importante legate de dezvoltarea sau îmbunătățirea unităților 

voluntare. 

 

IV. DISPOZIȚII SUPLIMENTARE 

4.1. Părțile convin să îndeplinească corect și responsabil angajamentele asumate în 

temeiul prezentului acord pentru a obține rezultate pozitive pentru acestea. 

4.2. Părțile se angajează să utilizeze informațiile care le-au fost furnizate exclusiv în 

scopurile pentru care le-au fost furnizate și să nu le difuzeze sau să le utilizeze din 

alte motive fără acordul prealabil al părții respective. 

4.3. Orice acorduri, anexe sau modificări suplimentare la prezentul acord vor fi 

valabile dacă sunt încheiate în scris și semnate de reprezentanții lor oficiali sau de 

reprezentanții lor autorizați. 
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4.4. Acordul actual poate fi reziliat de comun acord de către părți sau cu o notificare 

prealabilă de o lună de oricare dintre ele. 

4.5. Problemele ulterioare care nu sunt soluționate prin prezentul acord vor fi 

soluționate prin semnarea de acte adiționale la acesta sau în conformitate cu 

legislația stabilită de părți. 

4.6. Acordul actual a fost întocmit în patru exemplare identice, câte unul pentru 

fiecare țară și va intra în vigoare la semnare. 

 

Pentru Municipiul Svishtov:    Pentru orașul Zimnicea: 

Gencho Genchev - primar      Petre Pârvu - Primar 
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