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Act adiţional la CONVENŢIA DE COLABORARE
Nr.___din data_______________

Convenţia de Colaborare semnată între Ministerul Administraţiei Publice, (MAP) 
Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului (MAPM), Ministerul Lucrărilor Publice 
Transporturilor şi Locuinţei (MLPTL), Programul Naţiunilor Unite pentru 
Dezvoltare (PNUD) şi Federaţia Autorităţilor Locale din România (FALR) cu 
privire la realizarea cadrului necesar asigurării finanţării şi implementării 
programului “Întărirea capacităţii instituţionale pentru aplicarea Agendei 21 la 
nivel local” , în vederea extinderii Agendei Locale 21 în peste 40 de municipalităţi 
din România până în 2007, se modifică şi se completează cu următoarele paragrafe 
:

1. În preambul, după alineatul 3, se introduce următorul text:

“Ministerul Dezvoltării şi Prognozei (denumit în continuare  MDP) elaborează 
strategii de dezvoltare economică şi socială pe termen scurt, mediu şi lung şi 
proiectul  Planului Naţional de Dezvoltare  (denumit în continuare P.N.D.), 
document de planificare strategică şi programare financiară al României, elaborat 
într-un larg parteneriat, care are ca scop să orienteze şi să stimuleze dezvoltarea 
economică şi socială a ţării pentru atingerea obiectivului de  realizare a coeziunii 
economice şi sociale. PND  conţine analiza situaţiei economice şi sociale a ţării, 
obiectivele prioritare de dezvoltare pe termen mediu, strategia pentru realizarea 
obiectivelor prioritare stabilite şi programarea financiară multi-anuală a măsurilor 
prin care se realizează aceste obiective. PND se elaborează pe baza Planurilor de 
Dezvoltare Regională”.

2. Alineatul 4 din preambul referitor la calitatea de parte contractuală a PNUD 
devine alineatul 5.
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3. Secţiunea  III 4 a Capitolului III din cuprinsul Convenţiei va deveni Secţiunea 
III 5 a Capitolului III şi se va introduce o nouă secţiune III 4 cu titlul 
“Responsabilităţile MDP" cu următoarele capitole:

Art. 25  
Ministerul Dezvoltării şi Prognozei acordă sprijin pentru realizarea evaluărilor şi 
prognozelor  la nivel regional, ţinând cont de efectele pe plan naţional ale aplicării 
Agendei 21la nivel local.

Art.26
Ministerul Dezvoltării şi Prognozei sprijină Consiliile judeţene şi locale şi 
serviciile deconcentrate ale ministerelor în teritoriu în vederea obţinerii 
informaţiilor referitoare la dezvoltarea economico-socială de ansamblu a ţării, 
necesare pentru întocmirea strategiilor de dezvoltare locală.

Art.27.
Ministerul Dezvoltării şi Prognozei  asigură corelarea dintre priorităţile  naţionale 
şi regionale incluse în planuri şi obiectivele prioritare propuse  de către consiliile 
locale.

4. Secţiunea referitoare la responsabilităţile PNUD va fi renumerotată şi va avea 
numărul III.5
Responsabilităţile PNUD se vor numerota de la 28 la 31.

5. Secţiunea referitoare la responsabilităţile FALR va fi renumerotată şi va avea 
numărul  III.6.
Articolele referitoare la FALR se renumerotează de la 32 la 36.

6. Articolele referitoare la Nota specială şi Dispoziţii finale se renumerotează de la 
37 la 40.
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Semnat astăzi ___________

Ministerul Administraţiei Publice              Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare

Ministru                                                                Reprezentant rezident
   Octav Cozmâncă                                                           Soknan HAN JUNG

Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului                 Ministerul Dezvoltării şi Prognozei

Ministru                                                                  Ministru
      Petru Lificiu                                                           Leonard Cazan

Ministerul Lucrărilor Publice,                         Federaţia Autorităţilor Locale din România
Transporturilor şi Locuinţei

               Ministru                                                                     Preşedinte
           Miron Mitrea                                                               Emil Calotă


