Avand in vedere:
-

Hotararea Consiliului Judetean Constanta nr. 160/15 mai 2009 privind
aprobarea parteneriatului in cadrul Proiectului de investitii in turism "
Amenajarea unor centre de preventie, tratament medical primar si a
punctelor de salvamar in zona litorala Constanta” ;

Între
JUDETUL CONSTANTA-CONSILIUL JUDEŢEAN CONSTANŢA,
şi
MUNICIPIUL CONSTANTA-CONSILIUL LOCAL CONSTANTA
şi
MUNICIPIUL MANGALIA-CONSILIUL LOCAL MANGALIA
şi
ORASUL EFORIE-CONSILIUL LOCAL EFORIE
şi
ORASUL NAVODARI-CONSILIUL LOCAL NAVODARI
şi
COMUNA COSTINESTI-CONSILIUL LOCAL COSTINESTI
şi
COMUNA LIMANU-CONSILIUL LOCAL LIMANU
şi
DIRECTIA APELOR „ DOBROGEA LITORAL” CONSTANTA
şi
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI CONSTANTA
şi
ASOCIATIA NATIONALA A SCAFANDRILOR PROFESIONISTI SI SALVAMARILOR DIN
ROMANIA
şi
INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA „DOBROGEA” CONSTANTA
şi
CĂPITĂNIA ZONALĂ CONSTANŢA
şi
INSPECTORATUL JUDEŢEAN AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ CONSTANŢA
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se incheie prezentul
ACORD DE COLABORARE - PARTENERIAT
convenindu-se cele de mai jos:
1. Judetul Constanta - Consilul Judeţean Constanţa cu sediul în Constanta,
bulevardul Tomis nr.51, cod fiscal 2981739, reprezentat de domnul Nicuşor Daniel
Constantinescu – Preşedinte, in calitate de Partener principal, pe de o parte;
Şi
2. Municipiul Constanta - Consiliul Local municipal Constanţa, cu sediul în
Constanta, bulevardul Tomis nr.51, tel.: 0241/488185, fax: 0241/488.101, reprezentat de
domnul Radu Ştefan Mazăre – Primar,
3. Municipiul Mangalia - Consiliul Local municipal Mangalia, cu sediul în
Mangalia, Sos.Constanţei nr.13, reprezentat de dl. Mihai Claudiu Tusac, în calitate de
Primar,
4. Orasul Eforie - Consiliul Local Eforie, cu sediul în oraşul Eforie, str.Progresului
nr.1, judeţul Constanţa, reprezentat de Ion Ovidiu Brăiloiu, în calitate de Primar,
5. Orasul Navodari - Consiliul Local Navodari, cu sediul în oraşul Năvodari,
judeţul Constanţa, str. Dobrogei nr.1, reprezentat de dl. Nicolae Matei, în calitate de
Primar,
6. Comuna Costinesti - Consiliul Local al comunei Costinesti, cu sediul în
comuna Costinesti, judetul Constanta, str. Catedrala Tineretului nr. 8, tel./fax: 0241/
734342, 734711 reprezentata de domnul Traian Cristea – Primar,
7. Comuna Limanu - Consiliul Local al comunei Limanu, cu sediul în localitatea
Limanu, str.Castanului nr.32, jud. Constanţa, reprezentata de dl. Nicolae Iustin Urdea, în
calitate de Primar,
8. Directia Apelor „ Dobrogea Litoral” Constanta, cu sediul in municipiul
Constanta, str. Mircea cel Batran nr. 127, tel.: 0241/672089, 673036, fax: 0241/673025,
reprezentata prin domnul Laurentiu Marin – Director,
9. Directia de Sanatate Publica a Judetului Constanta, cu sediul in municipiul
Constanta, str. Bogdan Voda nr. 8, tel.: 0241/489948, fax: 0241/480946, reprezentata prin
doamna S.L. Dr. Ciobotaru Camelia – Director Executiv,
10. Asociatia Nationala a Scafandrilor Profesionisti si Salvamarilor din
Romania, cu sediul in municipiul Constanta, str. Gheorghe Lazar nr. 7, tel./fax: 0241/
520244, reprezentata prin domnul Gheorghe Oancea – Presedinte,
11. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Dobrogea” Constanta, cu sediul in
municipiul Constanta, str. Mircea cel batran nr. 110, tel./fax: 0241: 665524, reprezentat
prin domnul colonel Viorel Costache – Inspector Sef,
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12. Căpitănia Zonală Constanţa, cu sediul in Incinta Port Constanta nr. 1, clădirea
ANR, Constanţa. 900900, tel. 0241-616124, fax. 0241-616229 , reprezentată prin domnul
Alexandru Mezei,
13. Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Constanţa, cu sediul in Aleea
Zmeurei nr. 21, 900433, tel.0241-641188, fax. 0241-69668, reprezentat prin domnul Tobă
Comisar şef de poliţie Tobă Adi Octavian, Şeful IJPF Constanţa
in calitate de Parteneri asociati, pe de alta parte;
de comun acord si recunoscand importanta fiecarei institutii şi organizaţii au
hotărât urmatoarele:
Părţile, în calitate de participanti in cadrul actiunilor de interes public vor dezvolta
relaţii reciproce de colaborare în susţinerea intereselor comune, în sensul promovării şi
desfăşurării de activităţi comune destinate inceperii, derulării şi finalizării Proiectului de
interes judetean si national de investitii in turism „ Amenajarea unor centre de
preventie, tratament medical primar si a punctelor de salvamar in zona litorala
Constanta”.
Consiliul Judeţean Constanţa este o autoritate ce functioneaza in domeniul
administratiei publice locale abilitata şi competenta pentru a promova şi desfăşura activităţi
publice în interesul comunităţilor locale din judeţul Constanţa.
Consiliul Local Constanţa este o autoritate ce functioneaza in domeniul
administratiei publice locale abilitata şi competenta pentru a promova şi desfăşura activităţi
publice în interesul comunităţii locale din municipiul Constanţa.
Consiliul Local Mangalia este o autoritate ce functioneaza in domeniul
administratiei publice locale abilitata şi competenta pentru a promova şi desfăşura activităţi
publice în interesul comunităţii locale din municipiul Mangalia.
Consiliul Local Eforie este o autoritate ce functioneaza in domeniul administratiei
publice locale abilitata şi competenta pentru a promova şi desfăşura activităţi publice în
interesul comunităţii locale din orasul Eforie.
Consiliul Local Navodari este o autoritate ce functioneaza in domeniul
administratiei publice locale abilitata şi competenta pentru a promova şi desfăşura activităţi
publice în interesul comunităţii locale din orasul Navodari.
Consiliul Local Costinesti este o autoritate ce functioneaza in domeniul
administratiei publice locale abilitata şi competenta pentru a promova şi desfăşura activităţi
publice în interesul comunităţii locale din comuna Costinesti.
Consiliul Local Limanu este o autoritate ce functioneaza in domeniul
administratiei publice locale abilitata şi competenta pentru a promova şi desfăşura activităţi
publice în interesul comunităţii locale din comuna Limanu.
Judetul Constanta, municipiile Constanta si Mangalia, orasele Eforie si Navodari,
comunele Costinesti si Limanu sunt unitati administrativ teritoriale conform legislatiei in
vigoare si care actioneaza in interesul colectivitatilor locale si cetatenilor acestora.
Directia Apelor „ Dobrogea Litoral” Constanta este organul de specialitate care
coordoneaza activitatea din domeniul administrarii plajelor si falezelor litoralului romanesc,
pe sectorul Vama Veche-Midia Navodari.
Directia de Sanatate Publica a Judetului Constanta este organul de specialitate
care coordoneaza si controleaza activitatea din domeniul sanatatii publice din judetul
Constanta, iar prin Serviciul de Ambulanta Constanta asigura serviciile de interventii de
urgenta in domeniul sanatatii cetatenilor.
Asociatia Nationala a Scafandrilor Profesionisti si Salvamarilor din Romania
este organizatia neguvernamentala care desfasoara activitati in domeniul dezvoltarii
serviciului salvamar si calificarea salvamarilor din Romania.
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Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Dobrogea” Constanta, este organul
de specialitate care coordoneaza activitatea in domeniul planificarii si desfasurarii
inspectiilor, controalelor, verificarilor si a altor actiuni de prevenire privind modul de
aplicare a prevederilor legale si stabilirea masurile necesare pentru cresterea nivelului de
securitate a cetatenilor si bunurilor din judetul Constanta.
Căpitănia Zonală Constanţa este organul însărcinat cu supravegherea ordinei,
pilotarea navelor la intrarea şi la ieşirea din port, urmărirea încărcărilor şi descărcărilor de
mărfuri, cu respectarea de către navigatori şi nave a instrucţiunilor sanitare, coordonează
şi supraveghează activităţile de transport şi siguranţă a circulaţiei navigaţiei, de emitere de
avize şi sancţionează contravenţiile la regimul naval.
Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Constanţa este organul de
specialitate competent în supravegherea şi controlul respectării normelor privind ordinea şi
siguranţa navigaţiei în apele din zonade competenţă şi în porturi, în colaborare cu
organele zonale ale căpităniilor de port.
Activităţile stipulate în prezentul Acord de Colaborare-Parteneriat au la baza
principiile legalităţii, bunei – credinţe, echităţii şi egalităţii, părţile fiind libere să încheie
parteneriate, protocoale, convenţii, contracte sau alte angajamente cu diferiţi parteneri
publici sau privaţi, în condiţiile legii.
Părţile se angajează să desfăsoare în comun următoarele activităţi :
Art.1 – Iniţierea, finanţarea, dezvoltarea şi susţinerea în comun a activităţilor
destinate inceperii, derulării şi finalizării proiectului de interes naţional şi judeţean de
investitii in turism „ Amenajarea unor centre de preventie, tratament medical primar si
a punctelor de salvamar in zona litorala Constanta”.
Art.2 – Realizarea obiectivelor prevăzute mai sus va fi asigurată, în ceea ce
priveşte părţile semnatare ale prezentului acord, astfel :
A. Consiliul Judeţean Constanta, în calitate de autoritate a administratiei publice
locale va participa în cadrul actiunilor destinate inceperii, derulării şi finalizării
proiectului de interes naţional şi judeţean „ Amenajarea unor centre de preventie,
tratament medical primar si a punctelor de salvamar in zona litorala
Constanta”, astfel:
1. asigura implementarea proiectului prin numirea unitatii de
implementare;
2. contribuie financiar prin asigurarea unei parti din finantarea
proiectului si in special pentru lucrarile de investitii, dotare si
furnizare de servicii specifice proiectului;
3. deruleaza, in nume propriu si ca reprezentant al partenerilor
asociati, licitatiile publice pentru desemnarea castigatorilor realizarii
proietelor tehnice, realizarii lucrarilor si furnizarii de bunuri;
4. incheie, in nume propriu si ca reprezentant al partenerilor asociati,
contractele de achizitii de proiectare, executie a lucrarilor de investiti
si de furnizare de bunuri;
5. urmareste, coordoneaza si controleaza modul de indeplinire a
obligatiilor partenerilor asociati, precum si a contractantiilor din
cadrul contractelor de achizitii publice;
6. prin Presedintele Consiliului Judetean Constanta propune si aduce
la indeplinire toate masurile legale si necesare in scopul
implementarii si finalizarii proiectului, conform legii;
7. urmareste, coordoneaza si controleaza modul de decontare si
utilizare a tuturor cheltuielilor fondurilor publice alocate proiectului;
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8. aduce la cunostinta partenerilor asociati toate problemele aparute
pe parcurs, modul de rezolvare a acestora, precumsisolutiile
propuse pentru evitarea lor in viitor;
9. actioneaza, in nume propriu si ca reprezentant al partenerilor
asociati, in fata autoritatilor publice centrale, si in special in fata
Guvernului Romaniei, Ministerului Finantelor Publice si Ministerului
Turismului, pentru idnetificarea, asigurarea si alocarea finantarilor
din cadrul bugetului de stat pentru finalizarea proiectului;
10. asigura publicitatea telefoanelor de urgenta si a partenerilor.
B. Consiliul Local Municipal Constanta, în calitate de autoritate a administratiei
publice locale din municipiul Constanţa va participa în cadrul actiunilor destinate
începerii, derulării şi finalizării proiectului de interes naţional şi judeţean
„ Amenajarea unor centre de preventie, tratament medical primar si a
punctelor de salvamar in zona litorala Constanta”, astfel:
1. identificarea si punerea la dispozitiea proiectului a locatiilor, precum
si a utilitatilor necesare functionarii investitiilor realizate;
2. contribuie financiar prin asigurarea unei parti din finantarea
proiectului si in special pentru furnizarea de servicii specifice
proiectului;
3. deleagă atribuţiile privind controlul, coordonarea, supravegherea şi
siguranţei vieţii în zona litorală către Asociatia Nationala a
Scafandrilor Profesionisti si Salvamarilor din Romania;
4. asigură finanţarea activităţilor privind controlul, coordonarea,
supravegherea şi siguranţei vieţii în zona litorală prin contract cu
Asociatia Nationala a Scafandrilor Profesionisti si Salvamarilor din
Romania, conform legislaţiei în vigoare şi în limita a 5% din fondurile
alocate pentru serviciile de salvamar;
5. actioneaza, in nume propriu si ca reprezentant al partenerilor, in fata
autoritatilor publice centrale, si in special in fata Guvernului
Romaniei, Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Turismului,
pentru idnetificarea, asigurarea si alocarea finantarilor din cadrul
bugetului de stat pentru finalizarea proiectului;
6. asigura publicitatea telefoanelor de urgenta si a partenerilor.
C. Consiliul Local Municipal Mangalia, în calitate de autoritate a administratiei
publice locale din municipiul Mangalia va participa în cadrul actiunilor destinate
începerii, derulării şi finalizării proiectului de interes naţional şi judeţean
„ Amenajarea unor centre de preventie, tratament medical primar si a
punctelor de salvamar in zona litorala Constanta”, astfel:
1. identificarea si punerea la dispozitiea proiectului a locatiilor, precum
si a utilitatilor necesare functionarii investitiilor realizate;
2. contribuie financiar prin asigurarea unei parti din finantarea
proiectului si in special pentru finanarea furnizarii serviciilor specifice
proiectului;
3. deleagă atribuţiile privind controlul, coordonarea, supravegherea şi
siguranţei vieţii în zona litorală către Asociatia Nationala a
Scafandrilor Profesionisti si Salvamarilor din Romania;
4. asigură finanţarea activităţilor privind controlul, coordonarea,
supravegherea şi siguranţei vieţii în zona litorală prin contract cu
Asociatia Nationala a Scafandrilor Profesionisti si Salvamarilor din
Romania, conform legislaţiei în vigoare şi în limita a 5% din fondurile
alocate pentru serviciile de salvamar;
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5. actioneaza, in nume propriu si ca reprezentant al partenerilor, in fata
autoritatilor publice centrale, si in special in fata Guvernului
Romaniei, Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Turismului,
pentru idnetificarea, asigurarea si alocarea finantarilor din cadrul
bugetului de stat pentru finalizarea proiectului;
6. asigura publicitatea telefoanelor de urgenta si a partenerilor.
D. Consiliul Local Eforie, în calitate de autoritate a administratiei publice locale din
orasul Eforie va participa în cadrul actiunilor destinate începerii, derulării şi finalizării
proiectului de interes naţional şi judeţean „ Amenajarea unor centre de preventie,
tratament medical primar si a punctelor de salvamar in zona litorala
Constanta”, astfel:
1. identificarea si punerea la dispozitiea proiectului a locatiilor, precum
si a utilitatilor necesare functionarii investitiilor realizate;
2. contribuie financiar prin asigurarea unei parti din finantarea
proiectului si in special pentru furnizarea de servicii specifice
proiectului
3. deleagă atribuţiile privind controlul, coordonarea, supravegherea şi
siguranţei vieţii în zona litorală către Asociatia Nationala a
Scafandrilor Profesionisti si Salvamarilor din Romania;
4. asigură finanţarea activităţilor privind controlul, coordonarea,
supravegherea şi siguranţei vieţii în zona litorală prin contract cu
Asociatia Nationala a Scafandrilor Profesionisti si Salvamarilor din
Romania, conform legislaţiei în vigoare şi în limita a 5% din fondurile
alocate pentru serviciile de salvamar;
5. actioneaza, in nume propriu si ca reprezentant al partenerilor, in fata
autoritatilor publice centrale, si in special in fata Guvernului
Romaniei, Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Turismului,
pentru idnetificarea, asigurarea si alocarea finantarilor din cadrul
bugetului de stat pentru finalizarea proiectului;
6. asigura publicitatea telefoanelor de urgenta si a partenerilor.
E. Consiliul Local Navodari, în calitate de autoritate a administratiei publice locale
din orasul Navodari va participa în cadrul actiunilor destinate începerii, derulării şi
finalizării proiectului de interes naţional şi judeţean „ Amenajarea unor centre de
preventie, tratament medical primar si a punctelor de salvamar in zona litorala
Constanta”, astfel:
1. identificarea si punerea la dispozitiea proiectului a locatiilor, precum
si a utilitatilor necesare functionarii investitiilor realizate;
2. contribuie financiar prin asigurarea unei parti din finantarea
proiectului si in special pentru furnizarea de servicii specifice
proiectului;
3. deleagă atribuţiile privind controlul, coordonarea, supravegherea şi
siguranţei vieţii în zona litorală către Asociatia Nationala a
Scafandrilor Profesionisti si Salvamarilor din Romania;
4. asigură finanţarea activităţilor privind controlul, coordonarea,
supravegherea şi siguranţei vieţii în zona litorală prin contract cu
Asociatia Nationala a Scafandrilor Profesionisti si Salvamarilor din
Romania, conform legislaţiei în vigoare şi în limita a 5% din fondurile
alocate pentru serviciile de salvamar;
5. actioneaza, in nume propriu si ca reprezentant al partenerilor, in fata
autoritatilor publice centrale, si in special in fata Guvernului
Romaniei, Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Turismului,
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pentru idnetificarea, asigurarea si alocarea finantarilor din cadrul
bugetului de stat pentru finalizarea proiectului;
6. asigura publicitatea telefoanelor de urgenta si a partenerilor.
F. Consiliul Local Costinesti, în calitate de autoritate a administratiei publice locale
din comuna Costinesti va participa în cadrul actiunilor destinate începerii, derulării şi
finalizării proiectului de interes naţional şi judeţean „ Amenajarea unor centre de
preventie, tratament medical primar si a punctelor de salvamar in zona litorala
Constanta”, astfel:
1. identificarea si punerea la dispozitiea proiectului a locatiilor, precum
si a utilitatilor necesare functionarii investitiilor realizate;
2. contribuie financiar prin asigurarea unei parti din finantarea
proiectului si in special pentru furnizarea de servicii specifice
proiectului;
3. deleagă atribuţiile privind controlul, coordonarea, supravegherea şi
siguranţei vieţii în zona litorală către Asociatia Nationala a
Scafandrilor Profesionisti si Salvamarilor din Romania;
4. asigură finanţarea activităţilor privind controlul, coordonarea,
supravegherea şi siguranţei vieţii în zona litorală prin contract cu
Asociatia Nationala a Scafandrilor Profesionisti si Salvamarilor din
Romania, conform legislaţiei în vigoare şi în limita a 5% din fondurile
alocate pentru serviciile de salvamar;
5. actioneaza, in nume propriu si ca reprezentant al partenerilor, in fata
autoritatilor publice centrale, si in special in fata Guvernului
Romaniei, Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Turismului,
pentru idnetificarea, asigurarea si alocarea finantarilor din cadrul
bugetului de stat pentru finalizarea proiectului;
6. asigura publicitatea telefoanelor de urgenta si a partenerilor.
G. Consiliul Local Limanu, în calitate de autoritate a administratiei publice locale din
comuna Limanu va participa în cadrul actiunilor destinate începerii, derulării şi
finalizării proiectului de interes naţional şi judeţean „ Amenajarea unor centre de
preventie, tratament medical primar si a punctelor de salvamar in zona litorala
Constanta”, astfel:
1. identificarea si punerea la dispozitiea proiectului a locatiilor, precum
si a utilitatilor necesare functionarii investitiilor realizate;
2. contribuie financiar prin asigurarea unei parti din finantarea
proiectului si in special pentru furnizarea de servicii specifice
proiectului;
3. deleagă atribuţiile privind controlul, coordonarea, supravegherea şi
siguranţei vieţii în zona litorală către Asociatia Nationala a
Scafandrilor Profesionisti si Salvamarilor din Romania;
4. asigură finanţarea activităţilor privind controlul, coordonarea,
supravegherea şi siguranţei vieţii în zona litorală prin contract cu
Asociatia Nationala a Scafandrilor Profesionisti si Salvamarilor din
Romania, conform legislaţiei în vigoare şi în limita a 5% din fondurile
alocate pentru serviciile de salvamar;
5. actioneaza, in nume propriu si ca reprezentant al partenerilor, in fata
autoritatilor publice centrale, si in special in fata Guvernului
Romaniei, Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Turismului,
pentru idnetificarea, asigurarea si alocarea finantarilor din cadrul
bugetului de stat pentru finalizarea proiectului;
6. asigura publicitatea telefoanelor de urgenta si a partenerilor.
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H. Directia Apelor „ Dobrogea Litoral” Constanta, în calitate de organ de
specialitate care coordoneaza activitatea din domeniul administrarii plajelor si
falezelor litoralului romanesc, pe sectorul Vama Veche-Midia Navodari va participa
în cadrul actiunilor destinate începerii, derulării şi finalizării proiectului de interes
naţional şi judeţean „ Amenajarea unor centre de preventie, tratament medical
primar si a punctelor de salvamar in zona litorala Constanta”, astfel:
1. identificarea si punerea la dispozitiea proiectului, cu titlu gratuit, a
locatiilor ( terenurilro si zonelor adiacente), precum si a utilitatilor
necesare functionarii investitiilor realizate;
2. avizeaza, in procedura de urgenta, documentatiile tehnico-juridice
necesarea realizarii lucrarilor de investitii din cadrul proiectului;
3. contribuie financiar prin asigurarea unei parti din finantarea
proiectului;
4. asigura publicitatea zonelor de plaja si a sectoarelor destinate
inotului, precum si locatia bazelor si a foisoarelor;
5. actioneaza, in nume propriu si ca reprezentant al partenerilor, in fata
autoritatilor publice centrale, si in special in fata Guvernului
Romaniei, Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Turismului,
pentru idnetificarea, asigurarea si alocarea finantarilor din cadrul
bugetului de stat pentru finalizarea proiectului;
6. asigura publicitatea telefoanelor de urgenta si a partenerilor.
I. Directia de Sanatate Publica a Judetului Constanta, în calitate de organ de
specialitate care coordoneaza si controleaza activitatea din domeniul sanatatii
publice din judetul Constanta, iar prin Serviciul de Ambulanta Constanta asigura
serviciile de interventii de urgenta in domeniul sanatatii cetatenilor va participa în
cadrul actiunilor destinate începerii, derulării şi finalizării proiectului de interes
naţional şi judeţean „ Amenajarea unor centre de preventie, tratament medical
primar si a punctelor de salvamar in zona litorala Constanta”, astfel:
1. identificarea si punerea la dispozitiea proiectului a tuturor miloacelor
tehnice, de transport, de interventie, precum si personalul de
specialitate aferent;
2. furnizarea serviciilor medicale de urgenta;
3. asigura finantarea furnizarii serviciilor medicale de specialitate pe
care le coordoneaza si puse la dispozitia proiectului;
4. urmăreşte respectarea legislaţiei în vigoare în ceea ce priveşte
asigurarea şi furnizarea serviciilor de prim ajutor organizate în zona
litorală;
5. actioneaza, in nume propriu si ca reprezentant al partenerilor, in fata
autoritatilor publice centrale, si in special in fata Guvernului
Romaniei, Ministerului Finentelor Publice si Ministerului Turismului,
pentru idnetificarea, asigurarea si alocarea finantarilor din cadrul
bugetului de stat pentru finalizarea proiectului;
6. asigura publicitatea telefoanelor de urgenta si a partenerilor.
J. Asociatia Nationala a Scafandrilor Profesionisti si Salvamarilor din Romania,
în calitate de organizatia neguvernamentala care desfasoara activitati in domeniul
dezvoltarii serviciului salvamar si calificarea salvamarilor din Romania va participa
în cadrul actiunilor destinate începerii, derulării şi finalizării proiectului de interes
naţional şi judeţean „ Amenajarea unor centre de preventie, tratament medical
primar si a punctelor de salvamar in zona litorala Constanta”, astfel:
1. identificarea si punerea la dispozitiea proiectului a tuturor miloacelor
tehnice, de transport, de interventie, precum si personalul de
specialitate aferent;
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2. furnizarea serviciilor de salvamar-salvare acvatica in toate zonele
acoperite prin proiect, prin propriile divizii sau in asociere cu terti;
3. asigură, contra cost, furnizarea serviciilor de control, coordonare,
supraveghere şi siguranţă a vieţii în zona litorală, delegate de
consiliile locale din zona de implementare a proiectului;
4. identifica echipamentele de salvare necesare proiectului si
comunica necesarul acestora celorlalti parteneri;
5. repartizeaza pe plaje posturile de salvare, a bazelor si foisoaselor;
6. amenajeaza si delimiteaza, prin mijloace tehnice specifice - balize,
zonele si sectoarele deschise si permise inotului si urmareste
respectarea legislatiei in vigoare cu privire la amenajarea si
delimitarea, prin mijloace tehnice specifice - balize, a zonelor si
sectoarelor deschise si permise inotului;
7. distribuie echipamentele de salvare si individuale pe intreg litoralul
romanesc;
8. urmareste respectarea legislatiei in vigoare in domeniul organizarii
serviciilor de salvare in zonele turistice sau de pescuit, inclusiv
atestarea salvamarilor conform H.G. 1136/2007;
9. urmăreşte respectarea legislaţiei în vigoare în ceea ce priveşte
asigurarea şi furnizarea serviciilor de prim ajutor organizate în zona
litorală;
10. actioneaza, in nume propriu si ca reprezentant al partenerilor, in fata
autoritatilor publice centrale, si in special in fata Guvernului
Romaniei, Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Turismului,
pentru idnetificarea, asigurarea si alocarea finantarilor din cadrul
bugetului de stat pentru finalizarea proiectului;
11. răspunde pentru salvamarii – persoane fizice si juridice –
angajaţi/cooptaţi în cadrul proiectului;
12. dispune măsuri de sancţionare şi încetarea raporturilor de
colaborare/muncă şi prestare de servicii cu salvamarii – persoane
fizice si juridice – în cazul în care aceştia nu-şi respectă obligaţiile
asumate şi prevăzute de legislaţia în materia salvării vieţii, de plin
drept şi fără intervenţia instanţelor judecătoreşti;
13. solicita sprijinul partenerilor pentru impunerea respectarii regulilor de
prevenire a accidentelor de catre ceilalti furnizori de servicii pe plaje:
inchirieri de hidribiciclete, jet-ski, ambarcatiuni cu motor, etc. (de
exemplu: respectarea culoarelor, a zonelor de imbaiere, purtarea
vestelor de salvare);
14. modernizarea bazei ANSPSR din zona de sud a lacului Tabacarie.
Aceasta baza va fi utilizata in cadrul parteneriatului la formarea si
verificarea personalului implicat in salvarea acvatica;
15. asigura publicitatea telefoanelor de urgenta si a partenerilor.
K. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Dobrogea” Constanta, în calitate de
organ de specialitate care coordoneaza activitatea in domeniul planificarii si
desfasurarii inspectiilor, controalelor, verificarilor si a altor actiuni de prevenire
privind modul de aplicare a prevederilor legale si stabilirea masurile necesare
pentru cresterea nivelului de securitate a cetatenilor si bunurilor din judetul
Constanta va participa în cadrul actiunilor destinate începerii, derulării şi finalizării
proiectului de interes naţional şi judeţean „ Amenajarea unor centre de preventie,
tratament medical primar si a punctelor de salvamar in zona litorala
Constanta”, astfel:
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1. identificarea si punerea la dispozitiea proiectului a tuturor miloacelor
tehnice, de transport, de interventie, precum si personalul de
specialitate aferent;
2. furnizarea serviciilor de urgenta si interventie la locul incidentelor,
accidentelor si dezastrelor;
3. asigura finantarea furnizarii serviciilor de urgenta de specialitate pe
care le coordoneaza si puse la dispozitia proiectului;
4. actioneaza, in nume propriu si ca reprezentant al partenerilor, in fata
autoritatilor publice centrale, si in special in fata Guvernului
Romaniei, Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Turismului,
pentru idnetificarea, asigurarea si alocarea finantarilor din cadrul
bugetului de stat pentru finalizarea proiectului;
5. asigura publicitatea telefoanelor de urgenta si a partenerilor.
L. Căpitănia Zonală Constanţa în calitate de organ însărcinat cu supravegherea
ordinei, pilotarea navelor la intrarea şi la ieşirea din port, urmărirea încărcărilor şi
descărcărilor de mărfuri, cu respectarea de către navigatori şi nave a instrucţiunilor
sanitare, coordonează şi supraveghează activităţile de transport şi siguranţă a
circulaţiei navigaţiei, de emitere de avize şi sancţionează contravenţiile la regimul
naval va participa în cadrul actiunilor destinate începerii, derulării şi finalizării
proiectului de interes naţional şi judeţean „ Amenajarea unor centre de preventie,
tratament medical primar si a punctelor de salvamar in zona litorala
Constanta”, astfel:
1. controlează şi verifică respectarea legislaţiei în domeniu şi în
materie privind siguranţa navigaţiei în toată zona de implementare a
proiectului – zona litorală a judeţului Constanţa;
2. participă alături de parteneri la toate acţiunile privind prevenirea şi
asigurarea condiţiilor optime privind siguranţa turiştilor în zona
litorală a judeţului Constanţa;
3. la solicitarea partenerilor va interveni, în cel mai scurt timp posibil maxim 30 minute, pentru constatarea şi sancţionarea faptelor
contrare legii şi care aduc atingere siguranţei navigaţiei în toată
zona de implementare a proiectului – zona litorală a judeţului
Constanţa;
4. asigura publicitatea telefoanelor de urgenta si a partenerilor.
M. Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Constanţa în calitate de organ
de specialitate competent în supravegherea şi controlul respectării normelor privind
ordinea şi siguranţa navigaţiei în apele din zona de competenţă şi în porturi, în
colaborare cu organele zonale ale căpităniilor de port va participa în cadrul
actiunilor destinate începerii, derulării şi finalizării proiectului de interes naţional şi
judeţean „ Amenajarea unor centre de preventie, tratament medical primar si a
punctelor de salvamar in zona litorala Constanta”, astfel:
1. execută supravegherea şi participă la controlul pentru respectarea
normelor privind ordinea şi siguranţa navigaţiei în apele din zona de
competenţă şi în porturi, în colaborare cu partenerii proiectului;
2. participă alături de parteneri la toate acţiunile privind prevenirea şi
asigurarea condiţiilor optime privind siguranţa turiştilor în zona
litorală a judeţului Constanţa;
3. la solicitarea partenerilor va interveni, în cel mai scurt timp posibil maxim 30 minute, pentru constatarea şi sancţionarea faptelor
contrare legii şi care aduc atingere ordinii şi siguranţei navigaţiei în
toată zona de implementare a proiectului – zona litorală a judeţului
Constanţa;
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4. asigura publicitatea telefoanelor de urgenta si a partenerilor.
Art. 3 –Proiectul de interes naţional şi judeţean “ Amenajarea unor centre de
preventie, tratament medical primar si a punctelor de salvamar in zona litorala
Constanta” se va realiza în toata zona de plaja si faleze aferenta litoralului romanesc de
la Vama Veche la Midia Navodari.
(2) Părţile declară că vor depune toate diligenţele necesare finalizării Proiectului de
interes naţional şi judeţean “ Amenajarea unor centre de preventie, tratament medical
primar si a punctelor de salvamar in zona litorala Constanta” în conformitate cu
prevederile legale in vigoare.
Art. 4 – Coordonarea tuturor activităţilor desfăşurate în cadrul prezentului
parteneriat va fi realizată de reprezentanţii legali ai părţilor semnatare.
Art. 5 – Aratarea activitatilor de mai sus nu este limitativa. Partile au dreptul,
oricand, de a propune si adauga, cu acordul celorlalte parti, si alte activitati considerate
necesare in realizarea activitatilor propuse si atingerea scopului comun. Orice alta
activitate, proiect s.a.m.d. va completa activitatile si proiectele prezentului Acord.
Art. 6 - Părţile semnatare ale prezentului acord vor manifesta disponibilitate pentru
analiza reciprocă a propunerilor de activităţi, acţionând cu diligenţă şi bună credinţă pentru
implicarea în cadrul acestora pentru realizării în comun a Proiectului de interes naţional şi
judeţean “ Amenajarea unor centre de preventie, tratament medical primar si a
punctelor de salvamar in zona litorala Constanta”.
Art. 7 - (1) Rezolvarea problemelor financiare pentru realizarea acţiunilor şi
activităţilor stipulate în prezentul acord desfăşurate conform principiului parteneriatului
activ, se va face prin eforturile fiecărei părţi.
(2) Toate contributiile financiare ale partilor vor face obiectul regularizarii intre parti
pe tot parcursul derularii proiectului/investitiei cu luare in considerare a acestora si a
activitatilro desfasurate.
Art. 8 – Modificările aduse prezentului Acord sunt valabile şi opozabile numai în
masura acceptării lor de către părţi, prin act adiţional.
Art. 9 – (1) Prezentul Acord de Colaborare-parteneriat produce efecte de la data
semnării de către părţi.
(2) Prezentul Acord reprezintă voinţa părţilor şi face dovada acesteia până la
modificarea, completarea sau încetarea efectelor juridice ale acestuia.
(3) Părţile declară că îşi vor însuşi toate actele juridice, inclusiv contractele de
achiziţii publice, născute şi semnate cu terţii, împreuna sau de oricare dintre ele.
(4) În temeiul prevederilor O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de
concesiune de servicii, modificată şi completată, prezentul Protocol reprezintă şi acordul
de asociere şi prin care partenerii asociati împuternicesc Consiliul Judeţean Constanţa să
deruleze şi să finalizeze, în numele şi pentru ele, toate procedurile de achiziţii publice
necesare finalizării Proiectului.
Art. 10 - Încheiat astăzi _________________ 2009, la Constanţa, în 11
(unsprezece) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.
Judetul Constanta,
CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA,
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Preşedinte,
Nicuşor Daniel Constantinescu

Municipiul Constanta,
Consiliul Local Municipal Constanţa,
Primar,
Radu Ştefan Mazăre

Municipiul Mangalia,
Consiliul Local Municipal Mangalia,
Primar,
Claudiu Tusac

Orasul Eforie,
Consiliul Local Eforie,
Primar,
Ovidiu Brailoiu

Orasul Navodari,
Consiliul Local Navodari,
Primar,
Matei Nicolae

Comuna Costinesti,
Consiliul Local Costinesti,
Primar,
Traian Cristea

Comuna Limanu,
Consiliul Local Limanu,
Primar,
Nicolae Iustin Urdea

Directia Apelor „ Dobrogea Litoral” Constanta,
Director,
Laurentiu Marin

Directia de Sanatate Publica a Judetului Constanta,
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Director executiv
S.L.Dr. Ciobotaru Camelia

Asociatia Nationala a Scafandrilor Profesionisti si Salvamarilor din Romania,
Presedinte,
Gheorghe Oancea

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Dobrogea” Constanta,
Inspector Sef,
Colonel Viorel Costache

Căpitănia Zonală Constanţa,
Director,
Alexandru Mezei

Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Constanţa,
Şef IJPF Constanţa,
Comisar Şef de poliţie Tobă Adi Octavian
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