Instituţia parteneră,
CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Nr………../………………..
Organizaţia iniţiatoare,
Camera de Comerţ şi Industrie Argeş
Nr. ................./.................

PROTOCOL DE COLABORARE

Părţile:
Camera de Comerţ şi Industrie Argeş, cu sediul in mun. Pitesti, B-dul
Republicii nr.63, jud. Argeş, reprezentată prin domnul George CAVAL, în calitate
de preşedinte şi
Consiliul Judeţean Argeş, cu sediul în mun. Piteşti, Piaţa Vasile Milea, nr.1,
reprezentată prin domnul Florin-Grigore TECĂU, preşedinte
Preambul
Recunoscând importanţa parteneriatului şi colaborării între mediul de afaceri şi autorităţile
administraţiei publice centrale în teritoriu, precum şi rolul pe care fiecare parte trebuie să
şi-l asume în dezvoltarea economică şi socială a comunităţii locale şi regionale pe care o
reprezintă, cele două părţi convin să colaboreze pe bază de parteneriat activ pe mai multe
direcţii de interes, în domeniul dezvoltării economice a zonei, în scopul atingerii
obiectivelor fiecărei părţi şi implicării active în viaţa economică şi socială a comunităţii
locale.
Articolul 1
Obiectul protocolului de colaborare
Obiectul prezentului protocol de colaborare îl reprezintă cooperarea între mediul
de afaceri şi cel al reprezentantei statului în judeţul Argeş, pe următoarele direcţii:
1. Derularea de programe şi proiecte comune în domeniul economic şi administrativ;
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2. Facilitarea de întâlniri cu alţi reprezentanţi au autorităţii publice locale, prin intermediul
unor evenimente organizate în parteneriat;

3. Participarea la evenimente organizate de cele doua instituţii partenere pe teme de interes
comun;

4. Promovarea şi susţinerea reciprocă în atingerea scopului şi obiectivelor celor două
părţi.
Articolul 2
Durata protocolului
Prezentul procolul se inchieie pe o perioada de 1 an de zile producand
efecte de la data semnarii acestuia.

Articolul 3
Rolul părţilor

A. Rolul instituţiei iniţiatoare:
1.Camera de Comerţ şi Industrie Argeş va organiza evenimente, precum şi târguri
şi expoziţii pe diverse domenii de interes economic, fiscal, social, etc, la care va
avea şi concursul instituţiei partenere;
2. Va utiliza, împreună cu partenerul, pentru dezvoltarea şi implementarea proiectelor şi
programelor comune, logistica de care dispune;
3.Va utiliza, împreună cu instituţia parteneră, pentru popularizarea programelor şi
evenimentelor, canalele de diseminare a informaţiilor de care dispune;
4.Se angajează să asigure accesul instituţiei partenere la o serie de baze de date, pentru
dezvoltarea şi implementarea proiectelor şi programelor comune;
5.Se angajează să se implice şi să promoveze activ, prin diferite canale, proiectele şi
programele derulate în comun;
B. Rolul instituţiei partenere:
1. Să participe la evenimente, târguri şi expoziţii pe diverse domenii de interes
economic, fiscal, social, etc, iniţiate de instituţia parteneră;
2. Să asigure accesul organizaţiei partenere la o serie de baze de date, pentru dezvoltarea şi
implementarea proiectelor şi programelor comune în vederea exercitării atribuţiilor sale;
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Articolul 4
Metodologia de lucru

Părţile semnatare convin asupra următoarelor modalităţi de lucru:
1. Participarea la şedinţe de lucru comune pentru dezvoltarea de proiecte şi
programe comune;
2. Elaborarea unui Plan anual de acţiuni comune care să pună în practică
prevederile prezentului Protocol;
3. Constituirea de grupe mixte de lucru pentru elaborarea şi punerea în practică a
acţiunilor prevăzute în proiectele şi programele comune, prevăzute în Planul
anual;
4. Mediatizarea acţiunilor, proiectelor şi programelor comune prin organizarea
unor conferinţe de presă şi prin canalele de care dispune fiecare partener;
Articolul 5
Litigii
Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea ori
alte pretenţii decurgând din prezentul protocol vor fi supuse unei proceduri
prealabile de soluţionare pe cale amiabilă.
Articolul 6
Rezilierea protocolului
Constituie motiv de reziliere a prezentului contract următoarele:
a. Nerespectarea de către părţile contractante a prevederilor prezentului protocol;
b. Schimbarea obiectului de activitate, în măsura în care este afectată desfăşurarea
activităţii prevăzută în protocol.
Articolul 7
Încetarea protocolului
Constituie motiv de încetare a prezentului contract următoarele:
a. Acordul părţilor pentru încetarea contractului:
b. Scopul contractului a fost atins;
c. Forţa majoră, dacă este invocată.
Anularea acestui protocol va fi făcută sub forma unui anunţ scris, cu minim 2
(două) săptămâni înainte de încetarea cooperării.
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Articolul 8
Dispoziţii finale
Prezentul protocol de colaborare are caracterul unui document cadru şi acoperă
întreaga activitate de realizare a obiectivelor comune convenite.
Prezentul protocol poate fi modificat sau completat, cu acordul scris al părţilor
semnatare, ori de câte ori acestea convin asupra amendamentelor propuse. Partea
care are iniţiativa amendării prezentului protocol va transmite celeilalte părţi, spre
analiză, în scris, propunerile respective.
Încheiat la Piteşti, astăzi……………….., în două exemplare, toate cu valoare de
original, câte un exemplar pentru fiecare parte.

Instituţia iniţiatoare,

Instituţia parteneră,

Camera de Comerţ şi Industrie Argeş

Consiliul Judeţean Argeş

Reprezentant,

Reprezentant,

George-Dorin CAVAL

Florin-Grigore TECĂU

Preşedinte

Preşedinte
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