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CONVENŢIE DE COLABORARE

Ministerul Administraţiei Publice (denumit în continuare M.A.P.) acordă sprijin şi 
îndrumare metodologică autorităţilor administraţiei publice locale şi aparatului propriu al 
acestora în scopul aplicării uniforme a legislaţiei în vigoare.

Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului (denumit în continuare M.A.P.M.) realizează 
politica în domeniul apelor şi protectiei mediului la nivel naţional, elaborează strategia şi 
reglementările specifice, îndeplinind rolul de autoritate de stat, de sinteză, coordonare şi 
control în domeniul apelor şi protecţiei mediului.

Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei (denumit în continuare 
M.L.P.T.L.) asigură elaborarea Planului de amenajare a teritoriului naţional, ca sinteză a 
politicilor şi planurilor sectoriale şi locale de amenajare a teritoriului, urmărind 
armonizarea lor; verifică respectarea prevederilor acestuia, după aprobare, potrivit legii.

Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (denumit în continuare P.N.U.D.-
România), ca organism reprezentant al Naţiunilor Unite 

Federaţia Autorităţilor Locale din România (denumită în continuare F.A.L.R.), ca 
organizaţie neguvernamentală

exprimă voinţa de colaborare pentru realizarea obiectivelor privind Agenda Locală 21 în 
40 de municipalităţi din România şi stabilesc de comun acord următoarele:

I. SCOPUL CONVENŢIEI

Art. 1

Scopul prezentei convenţii de colaborare este de a realiza, în conformitate cu legislaţia 
română în vigoare, cadrul necesar asigurării finanţării şi implementării programului 
“Întărirea Capacităţii Instituţionale pentru aplicarea Agendei 21 la nivel Local”. Programul 
se desfăşoară pe perioada 2002-2007 şi pe baza principiilor procedurale enunţate în 
cadrul Summitul-ui de la Rio, 1992, capitolul 28.3:
� Parteneriat între părţile interesate implicate
� Asumarea responsabilităţilor
� Integrarea politicilor şi abordare intersectorială
� Libertatea informaţiei, transparenţa deciziei şi participarea publicului.
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II. OBIECTIVELE CONVENŢIEI

Art. 2

Obiectivul prezentei convenţii este de a formula şi dezvolta planul de acţiune privind 
organizarea din punct de vedere tehnic, instituţional şi financiar a programului Agenda 
Locală 21 până la data de 1 Octombrie 2002.

Art. 3

Planul de acţiune, prin programe de formare pentru funcţionarii din administraţia publică 
locală şi centrală, se realizează prin instituţii de specialitate, cu prioritate pentru 
funcţionarii din Institutul Naţional de Administraţie şi din cadrul Centrelor Regionale pentru  
Formarea Continuă în Administraţia Publică Locală.

III. RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR SEMNATARE

III.1. RESPONSABILITĂŢILE M.A.P.

Art. 4

M.A.P. desemnează Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice ca structură 
de coordonare şi monitorizare a activităţilor derulate pe perioada formulării şi 
implementării programului.

Art. 5

M.A.P. prin Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice sprijină Prefecturile, 
Consiliile Judeţene, Consiliile Locale şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti în 
implementarea prezentei convenţii.

Art. 6

M.A.P. împreună cu părţile semnatare ale acestei convenţii de colaborare susţine cererile 
de finanţare ale activităţilor legate de implementare a programelor de dezvoltare durabilă. 

Art. 7

M.A.P. şi P.N.U.D. împreună cu părţile semnatare ale prezentei convenţii de colaborare 
organizează reuniuni periodice cu comunitatea donatorilor în scopul facilitării finanţării 
tuturor fazelor proiectului, conform planului de lucru.

Art. 8

M.A.P. împreună cu părţile semnatare ale acestei convenţii de colaborare stabileşte 
criteriile de selecţie a municipalităţilor în care se vor implementa programele de 
dezvoltare durabilă. 
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Art.9

Prefecturile, Consiliile Judeţene, Consiliile Locale şi Consiliul General al Municipiului 
Bucureşti colaborează cu inspectoratele de protecţia mediului pentru a realiza 
componenta de protecţia mediului în implementarea Agendei 21 Locale.

Art.10

M.A.P. împreună cu M.L.P.T.L şi autorităţile locale identifică obiectivele de interes 
naţional şi participă la promovare lor în cadrul unor programe internaţionale.

III.2. RESPONSABILITĂŢILE M.A.P.M

Art.11

MAPM desemnează Direcţia Strategii, Politici, Reglementări ca structură de coordonare 
şi monitorizare a activităţilor derulate pe perioada elaborării şi implementării programului.

Art.12

MAPM, prin Direcţia Strategii, Politici, Reglementări, susţine inspectoratele de protecţie a 
mediului în activităţile care privesc atingerea scopului prezentei convenţii şi asigurarea 
realizării progreselor în cadrul programului.

Art.13

Inspectoratele de protecţie a mediului colaborează cu toate autorităţile locale pentru a 
realiza componenta de protecţie a mediului din Agenda 21 Locală.

Art14

Institutele de cercetare aflate în coordonarea MAPM şi Administraţia Rezervaţiei Biosferei 
Delta Dunării colaboreaza cu inspectoratele de protecţie a mediului pentru implementarea 
Agendei Locale 21.

III.3. RESPONSABILITĂŢILE M.L.P.T.L. 

Art.15
M.L.P.T.L. desemnează Direcţia Generală Amenajarea Teritoriului şi Urbanism – ca 
structură de coordonare şi monitorizare a activităţilor derulate pe perioada elaborării şi 
implementării programului.

Art.16. 
M.L.P.T.L. prin Direcţia Generală Cadastru Imobiliar şi Gestiunea Localităţilor va susţine 
autorităţile locale în activitatea de constituire a Cadastrului Imobiliar şi Edilitar.
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Art.17. 
M.L.P.T.L. colaborează cu autorităţile locale în vederea realizării strategiei de dezvoltare 
spaţială durabilă pe baza Planurilor de Urbanism Generale (PUG) existente precum şi 
prin alte studii şi reglementări ce se dovedesc necesare.
Art.18.
M.L.P.T.L. prin institutele de profil subordonate va susţine autorităţile locale în programele 
de prevenire şi combatere a efectelor dezastrelor naturale (cutremure, alunecări de 
teren).
Art. 19. 
M.L.P.T.L. va iniţia acţiuni şi colaborează cu autorităţile locale în vederea protejării 
zonelor cu valoare istorică, arhitecturală sau peisagistică, precum şi pentru integrarea 
acestora în acţiunile de modernizare a localităţilor şi a zonelor aferente.
Art.20.
M.L.P.T.L. prin Direcţia Generală Tehnică în Construcţii participă la elaborarea unor 
ghiduri şi metodologii destinate autorităţilor locale pentru aplicarea în politica pentru 
construcţii a principiilor dezvoltării durabile.
Art.21.
M.L.P.T.L. identifică împreună cu autorităţile locale obiectivele de interes naţional şi 
participă la promovarea lor în cadrul unor programe internaţionale.
Art.22.
M.L.P.T.L. susţine elaborarea şi implementarea unui program informatizat pentru băncile 
de date urbane.
Art.23.
M.L.P.T.L. susţine autorităţile locale în vederea elaborării studiilor de dezvoltare 
metropolitană şi interorăşenească/ intercomunală.
Art.24. 
M.L.P.T.L. asigură specialişti care să participe la activităţile de formare a funcţionarilor din 
administraţia publică în vederea ridicării calităţii profesionale în domeniul amenajării 
teritoriului şi urbanismului

III. 4. RESPONSABILITĂŢILE P.N.U.D

Art. 25 

P.N.U.D. împreună cu M.A.P. sprijină finanţarea programului alături de alte instituţii 
donatoare.



5

Art. 26

P.N.U.D. monitorizează performanţele realizate pe durata implementării programului.  

Art. 27

P.N.U.D. supraveghează de comun acord cu părţile semnatare utilizarea resurselor 
financiare pentru derularea programelor. 

Art.28

C.N.D.D. asigură sprijin tehnic pentru echipele locale care vor fi create în vederea 
implementării Agendei Locale 21.

III. 5. RESPONSABILITĂŢILE F.A.L.R. 

Art. 29

F.A.L.R. sprijină prin structurile de comunicare proprii schimbul de informaţii cu autorităţile 
locale, în vederea îmbunătăţirii capacităţii administrative şi a calităţii profesionale a 
funcţionarilor publici.

Art. 30

F.A.L.R. pune la dispoziţie date pe care le deţine privind temele şi proiectele care fac 
obiectul programului.

Art. 31
F.A.L.R. sprijină implicarea structurilor societăţii civile în procesul de implementare a 
programului la nivelul fiecărei municipalităţi.

Art. 32

F.A.L.R. contribuie la stabilirea criteriilor de selecţie a municipalităţilor în care se va 
implementa programul.

Art. 33

F.A.L.R. diseminează prin canalele proprii experienţa relevantă care rezultă din aplicarea  
programului la nivel local.

IV. NOTĂ SPECIALĂ

Art.34

Convenţia se referă în mod special la Centrul Naţional pentru Dezvoltare Durabilă 
(CNDD). C.N.D.D. este agenţie executivă a proiectului PNUD, Agenda Locală 21 şi va 
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juca un rol important în dezvoltarea şi implementarea pe viitor a programului Agenda 
Locală 21 în România.

V. DISPOZIŢII FINALE

Art. 35

Părţile semnatare numesc, în termen de cincisprezece zile de la semnarea prezentei 
convenţii, câte doi reprezentanţi, care să urmărească implementarea convenţiei. În prima 
reuniune se va elabora regulamentul de organizare şi funcţionare a grupului de lucru 
comun format din reprezentanţii desemnaţi ai instituţiilor semnatare.
Termenii de referinţă vor fi stabiliţi în prima reuniune şi vor fi aprobaţi de fiecare parte 
semnatară până la data de 30 septembrie 2002. 

Art. 36

Convenţia poate fi completată/modificată numai cu acordul tuturor părţilor semnatare.

Art. 37

Prezenta convenţie intră în vigoare la data semnării ei şi se aplică până la data de 31 
decembrie 2007.

Ministerul Administraţiei Publice

Ministru
Octav Cozmâncă

Programul Naţiunilor Unite pentru 
Dezvoltare

Reprezentant rezident
Soknan HAN JUNG

Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului

Ministru 
Petru Lificiu

Federaţia Autorităţilor Locale

Preşedinte
Emil Calotă

Ministerul Lucrărilor Publice, 
Transporturilor şi Locuinţei

Ministru
Miron Tudor Mitrea


