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                    PROTOCOL DE COLABORARE 

Nr.................../..................... 
 
 
Părţile: 
1.Asociația PRO Afaceri, cu sediul social în Brașov, str. Sarmisegetuza, nr. 9, codul 
unic de înregistrare nr. 37831696, cont IBAN nr. RO37 INGB 0000 9999 0786 9855, 
deschis la ING Bank - Brașov, reprezentată de Peligrad Sorin-Mihail, în calitate de 
Președinte, 
SI 
 2. ____________________________ , cu sediul social in localitatea 
_________________, str. _____________ nr. __, bloc ____, scara _____, etaj ____, 
apartament _____, judet/sector ___________________, inregistrata la Oficiul 
Registrului Comertului  ________ sub nr. ____/______/______, avand numar unic de 
inregistrare  ___________, atribut fiscal ______, contul nr. ____________ deschis la 
___________________, telefon __________,fax ________________, reprezentata 
prin ________________, cu functia de ______________, 
 
Am decis să colaborăm într-un parteneriat pe baza scopului, principiilor şi obiectivelor 
stabilite de comun acord. 
 
Art. 1. Scopul  
Scopul prezentului protocol constă în implicarea activă şi eficientă a celor doi 
parteneri  pentru atingerea obiectivelor comune, in conformitate cu statutul fiecarei 
entitati si de asemenea in acord cu dezideratele stabilite in urma negocierilor comune. 
 
 
 Art. 2. Obiectivele  
În realizarea scopului propus, obiectivele protocolului constau în colaborarea dintre cei 
doi parteneri in vederea atingerii tuturor aspectelor pe care partile semnatare, le 
considera importante. 
 
Art.3 Metodologia de lucru 
Părţile semnatare convin asupra următoarelor modalităţi de lucru: 

1. Participarea în mod activ la evenimentele create de  parteneri. 
2. Elaborarea Programelor anuale 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 Programele comune 
4. Mediatizarea acţiunilor comune, în presă (comunicate de presă), prin reţelele 

consacrate, Social  Media. 
5. Analiza pe bază de rapoarte a realizării obiectivelor comune, a respectării 

direcţiilor principale de colaborare şi a acţiunilor prevăzute în Programele 
anuale convenite 
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6. Trimestrial/Semestrial/Anual, părţile semnatare vor analiza stadiul îndeplinirii 
prevederilor convenite şi vor identifica, dacă este cazul, noi obiective apărute 
ulterior în planul activităţii comune. 

 
Art. 4. Responsabilitatea părților: 
4.1 Să nu prejudicieze în nici un fel imaginea parteneriatului sau a membrilor săi; 
4.2 Să nu desfăşoare activităţi politice în desfășurarea scopului propus; 
4.3 Să asigure protecţia datelor cu caracter personal în toate actele şi manifestările 
accesibile publicului; 
4.4. Să nu întreprindă acţiuni/activităţi care să afecteze una din părți; 
 
   Art. 5.  Resurse umane și financiare 
5.1.Cei doi parteneri stabilesc activităţile şi poziţiile de susţinut prin organele de 
conducere, iar implementarea se face prin persoane desemnate sau voluntari. 
5.2. Părțile convin să susţină cu resursele financiare disponibile sau provenite din 
donații, sponsorizări şi în limitele comun agreate, activităţile desfăşurate în vederea 
atingerii obiectivelor protocolului. 
 
 Art. 6.  Durata şi încetarea protocolului 
6.1 Prezentul protocol de colaborare se încheie pe o perioadă de un an de la data 
de 20.01.2022,.până la data de 19.01.2023 şi poate fi prelungit după cum stabilesc 
de comun acord organele de conducere ale partenerilor. 
6.2. Protocolul poate fi modificat şi/sau completat prin acte adiţionale semnate de 
către părțile semnatare. 
 
 Art. 7. Dispoziţii finale 
 7.1 Partenerii sunt de acord să colaboreze cu alte instituţii ale statului, societăți 
comerciale şi ONG-uri  în vederea realizării obiectivului prezentului protocol. 
7.2. Partenerii vor depune diligenţe în vederea rezolvării numai pe cale amiabilă a 
neînţelegerilor ivite între ele cu privire la aplicarea protocolului. 
7.3. Pentru realizarea prevederilor protocolului, părţile vor desemna datele şi 
persoanele de contact, precum şi persoanele care vor participa la desfăşurarea 
activităţilor comune. 
7.4. Toate înştiinţările adresate între părți în legătură cu prezentul protocol, se 
efectuează în formă scrisă, trimise prin scrisoare, poşta electronică sau aduse 
personal la adresa celeilalte părți. 
  Prezentul protocol s-a încheiat în 2(doua) exemplare,originale,ambele 
avand aceeasi forta juridical, câte unul pentru fiecare parte semnatară, în data de 
20.01.2022. 
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Prin Peligrad Sorin-Mihail 
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