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ACORD DE PARTENERIAT
incheiat intre Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Arges şi
A.T.O.P. Argeş
Articolul 1. TEMEI LEGAL
Art. 2 alin. 3 din Hotărârea Guvernului. nr. 461/2011 privind organizarea şi funcţionarea
Agenţiei Naţionale Antidrog,
Şi având în vedere prevederile Strategiei Naţionale Antidrog 2013 - 2020, aprobată
prin H.G. nr. 784/2013, privind implicarea Agenţiei Naţionale Antidrog în activităţi de
cooperare cu societatea civilă cu scopul realizării sarcinilor asumate în domeniul reducerii cererii
de droguri,
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Se încheie prezentul protocol între următoarele părţi:
CENTRUL DE PREVENIRE EVALUARE ŞI CONSILIERE ANTIDROG ARGEŞ
Bulevardul Republicii, bl. E3C, intrarea B, etaj 2 cam 1-5 tel./fax.0248/222453 reprezentat prin
domnul Comisar Sef Constantin Durleci in calitate de Sef C.R.P.E.C.A. Pitesti si domnul Insp.
Principal Marius Neacsu in calitate de Coordonator al C.P.E.C.A. Arges.
şi
Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica ( A.T.O.P. ) ARGEŞ
Cu sediul în Pitesti, Piata Vasile Milea, Nr.1, Pitesti, cod: 110053, denumita în continuare
A.T.O.P. Arges, reprezentata de domnul Presedinte Ion Cornel Lazăr.
Capitolul I – Scopul acordului de parteneriat
Art. 1. – Prezentul acord de parteneriat se încheie în vederea aprobarii S.L.A. Arges
2014-2020 si implementarea acesteia la nivelul jud. Arges prin Planul local de actiune 20142016, urmarindu-se reducerea cererii de droguri la nivel local, realizarea de proiecte de prevenire
a consumului de droguri sau prin dezvoltarea de servicii adresate consumatorilor de droguri,
conform atribuţiilor stabilite prin art. 3 din Hotărârea Guvernului. nr. 461/2011 privind
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale Antidrog.
Art. 2. - Acordul se încheie în scopul asigurării cadrului de colaborare între cele două
părţi, potrivit competenţelor stabilite de documentele de înfiinţare ale acestora.

Cap II – Drepturi şi obligaţii ale C.P.E.C.A. Arges
Art. 3 – În cadrul colaborării, C.P.E.C.A. Arges, are următoarele drepturi şi obligaţii:
1. De a desemna o persoana de contact pentru relatia cu A.T.O.P. Arges.
2. De a solicita participarea la acţiuni organizate de A.T.O.P. Arges.
.
3. De a fi informat asupra programelor iniţiate de A.T.O.P. Arges în domeniul prevenirii
consumului de droguri.
4. De a suporta contravaloarea cheltuielilor de deplasare, potrivit legii române, a
personalului propriu desemnat să participe la acţiunile comune, dacă nu se stabileşte altfel prin
documentele de organizare a acţiunii.
5. De a înscrie pe documentele prin care se realizează programele comune denumirea şi
sigla A.T.O.P. Arges.
Cap III – Drepturi şi obligaţii ale A.T.O.P. Argeş
Art. 4. - În cadrul cooperării, A.T.O.P. Arges are următoarele drepturi şi obligaţii:
1. De a propune C.P.E.C.A. Arges participarea la derularea acţiunilor comune de
prevenire a consumului ilicit de droguri.
2. De a informa C.P.E.C.A. Arges.cu privire la toate acţiunile desfăşurate în domeniul
prevenirii consumului de droguri desfăşurate fără participarea C.P.E.C.A. Arges.
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3. De a suporta financiar cheltuielile de participare a personalului propriu la actiunile
comune, dacă nu se stabileşte altfel prin documentele de organizare.
4. De a înscrie pe documentele prin care se realizează programele comune denumirea şi
sigla C.P.E.C.A. Arges.
5. De a asigura spaţiul necesar şi convocarea personalului propriu, în vederea organizării
şi desfăşurarii activităţilor convenite cu C.P.E.C.A. Arges .
6. De a acorda sprijin C.P.E.C.A. Arges in vederea aprobarii Strategiei Locale Antidrog
Arges 2014- 2020 si a Planul Local de Actiune 2014-2016, de catre Consiliul Judetean Arges.
7. De a desemna o persoana de contact pentru relatia cu C.P.E.C.A. Arges.

Capitolul IV – Durata acordului de parteneriat
Art.5 – (1) Prezentul acord intră în vigoare la data semnării de către ambele părţi, fiind
valabil pe o perioadă de 1 an.
Capitolul V – Încetarea acordului de parteneriat
Art.6. - (1) Prezentul acord de parteneriat încetează la expirarea perioadei stabilită de
părţi ca durată a acestuia, conform articolului 5.
(2) Oricare dintre părţi poate denunţa unilateral acordul cu respectarea unui termen de
preaviz de 30 de zile.
(3) Din momentul notificării menţionate mai sus, activităţile în derulare vor continua până
la împlinirea termenului de preaviz.

Capitolul VI – Modalităţi de comunicare şi persoane de contact
Art.7 – În derularea prezentului protocol părţile vor folosi următoarele mijloace de
comunicare: telefon, fax, e-mail, servicii poştale.

Art.8. – Persoana din cadrul C.P.E.C.A. Arges responsabilă de urmărirea prezentului
acord este Insp. Principal Neacsu Marius - Coordonator al C.P.E.C.A. Arges, iar datele de contact
ale acesteia sunt: cpeca.arges@ana.gov.ro , telefon: 0248/222453, 0722467328.
Art.9. – Persoana din cadrul A.T.O.P. Arges responsabilă de urmărirea prezentului acord
este domnul Presedinte Ion Cornel Lazăr, iar datele de contact ale acesteia sunt:
paul_buscu72@yahoo.com, telefon: 0722290821.
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Capitolul VII – Soluţionarea divergenţelor
Art.10. – Divergenţele ce pot apărea cu privire la aspectele legate de derularea acord vor
fi soluţionate de către părţi pe cale amiabilă, prin intermediul persoanelor de contact desemnate la
art.8 şi art.9.
Art.11. - În cazul în care neînţelegerile nu pot fi soluţionate pe această cale, părţile vor
face o comunicare scrisă cu privire la aspectele în divergenţă.
Art.12. – În situaţia în care litigiile ce decurg din interpretarea şi executarea prezentului
acord nu au putut fi soluţionate pe cale amiabilă, acestea vor fi supuse instanţelor judecătoreşti
competente.
Capitolul VIII – Alte dispoziţii
Art.13.– Prezentul acord de parteneriat va fundamenta realizarea în regim de urgenţă a
actelor adiţionale de protocoale de cooperare şi elaborarea de documente comune utile obţinerii
de finanţări nerambursabile, în cazul în care se doreşte aplicarea în regim de parteneriat.
Art.14.- Prezentul acord de parteneriat l va fundamenta realizarea de activităţi comune în
domeniul reducerii cererii de droguri, implementate în urma realizării de acte adiţionale.
Art. 15.– Părţile semnatare se angajează ca orice impediment survenit în aplicarea
prezentului protocol să fie notificat în timp util celeilalte părţi, iar remedierea acestuia va fi făcută
având la bază consultarea reciprocă şi dialogul bilateral constructiv.
Art.16.- Prezentul acord de parteneriat poate fi modificat sau completat la solicitarea
oricăreia dintre părţi cu acordul celeilalte, prin semnarea de acte adiţionale, părţi integrante ale
prezentului acord.
Prezentul acord de parteneriat a fost încheiat azi..................... în 2 exemplare originale,
câte unul pentru fiecare parte semnatară.
C.P.E.C.A. ARGEŞ

A.T.O.P. ARGEŞ

Şeful C.R.P.E.C.A. Pitesti
Cms. Sef Durleci Constantin

Presedinte
Ion Cornel Lazăr

Coordonatorul C.P.E.C.A. Argeş
Insp. Principal Neacşu Marius
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