PROTOCOL DE COLABORARE
Privind susţinerea dezvoltării economice, sociale, culturale a municipiului şi judeţului _____________, prin
ALIANŢA COMUNITARĂ Eutopia Gardens.
I PĂRŢILE
1._____________________________________________________________________________________
2. Fundaţia Eutopia Gardens, având sediul în Arad, str. Ştefan-Augustin Doinaş, nr. 14-16 (în curs de
schimbare pe Dacilor 10A), INCH.2767/26.05.2005 30-1/12324, CIF: 17666616 din 08.06.2005,
reprezentată lergal de către Dna. Mihaela-Aurora Buzatu, preşedinte
Au convenit, prin semnarea prezentului Protocol, asupra următoarelor:
II. OBIECTUL PROTOCOLULUI
2.1 Scopul colaborării între părţi constă în promovarea valorilor şi intereselor judeţului
__________________, reprezentat aici de către părţi şi de locuitorii săi, prin intermediul Programului
Eutopia Gardens (așa cum este el prezentat pe site-ul EutopiaGradens.org)
2.2 Părţile semnatare sunt de acord să colaboreze prin intermediul unui parteneriat activ, în scopul
promovării şi îndeplinirii obiectivelor lor comune, în ce priveşte promovarea valorilor locale.
2.3 Părţile sunt de acord să colaboreze pentru disiminarea şi moderarea schimbului de informaţii, care să
funcţioneze în mod optim, în scopul asigurării condiţiilor necesare pentru stabilirea şi îndeplinirea sarcinilor
aferente fiecărei părţi.
2.4 Părţile convin să colaboreze în scopul furnizării de informaţii corecte, complete şi personalizate, pentru a
permite celor interesaţi să evalueze cât mai corect valorile şi potenţialul zonei.
III. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
3.1 Părţile se obligă să:
3.1.1 Actualizeze informaţiile necesare programului, stabilite cu fiecare partener şi menţionate în Anexa 1 la
prezentul protocol, la termenele specifice menţionate în aceeaşi anexă;
3.1.2 Să pună aceste informaţii la dispoziţie publică, prin intermediul Programului Eutopia Gardens;
3.1.3 Să să răspundă în scris la solicitarea informaţiilor de interes public şi a petiţiilor făcute prin intermediul
portalului web Eutopia Gardens, în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea
solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenţă solicitării.
În cazul în care durata necesară pentru identificarea şi difuzarea informaţii solicitate depăşeşte 10 zile,
răspunsul va fi comunicat solicitantului/petiţionarului în maximum 30 de zile, cu condiţia înştiinţării
acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile. Refuzul comunicării informaţiilor solicitate se
motivează şi se comunică în termen de 5 zile de la primirea petiţiilor.
3.1.4 Să susţină Programul Eutopia Gardens în toate modurile posibile. Nu există implicaţii finanaciare
reieşite din semnarea protocolului de colaborare până în momentul în care părţile vor ajunge la un acord cu
privire la definirea unor acţiuni specifice. Pe măsură ce şi atunci când acţiunile vor fi stabilite şi va exista
nevoia finanţării, se vor încheia alte acorduri subsecvente stipulând modul în care vor fi finanţate aceste
acţiuni.

3.1.5 Părţile se obligă să găsească modalităţi legale de a susţine direcţiile Programului Eutopia Gardens,
împreună.

IV. METOLOGIA DE LUCRU
4.1 Prezentul Protocol reprezintă un document cadru şi acoperă întreaga activitate a îndeplinirii obiectivelor
comune convenite.4.2 Părţile semnatare consimt asupra următoarelor metode de activitate:
4.2.1 Fiecare parte va numi cel puţin un reprezentant pe durata acestui parteneriat, iar reprezentanţii vor
constitui un grup de lucru – datele personale ale acestor repezentanţi se găsesc în Anexa.nr. 2.
4.2.2 Grupul de lucru urmează să se întâlnească cel puţin o dată în fiecare lună sau la solicitarea unuia dintre
membrii săi.
4.2.3 În cadrul întrevederilor, se va stabili sprijinul pe care fiecare entitate semnatară îl poate oferi în mod
legal pentru rezolvarea solicitărilor primite prin intermediul Programului Eutopia Gardens.

V. DURATA PROTOCOLULUI
5.1 Prezentul protocol intră în vigoare la data semnării şi va rămâne în vigoare pe o perioadă nedeterminată,
sub condiţia şi până în momentul rezilierii prin acordul scris al tuturor Părţilor. Părţile vor puta revizui
protocolul
de
colaborare,
ori
de
câte
ori
vor
considera
necesar.

VI REZILIEREA PROTOCOLULUI
6.1 Prezentul Protocol se va rezilia atunci când cel puţin jumătate din părţi le-au anunţat pe celelalte, prin
documente scrise, cu un preaviz de 15 zile, că intenţionează rezilierea protocolului.

VII LITIGII
7.1 Părţile au convenit ca toate problemele litigioase care apar din cauza sau în legătură cu prezentul
protocol, inclusiv cele cu privire la validitatea, interpretarea, executarea sau încetarea acestuia, trebuie să fie
rezolvate
pe
cale
amiabilă,
prin
dialog
şi
discuţii
de
bună
credinţă.
VIII NOTIFICĂRI
8.1 În interesul prezentului contract, orice notificare / comunicare între părţi va fi considerată valabil
îndeplinită dacă este transmisă în scris, către celelalte părţi la adresa menţionată în prezentul protocol;
notificarea trebuie transmisă prin scrisoare recomandată, fax sau e-mail, la datele de contact menţionate în
anexa2.

IX CLAUZE FINALE
9.1 Modificarea prezentului protocol se va face numai prin tr-un document adiţional încheiat de către toate
părşile semnatare.
9.2 Prezentul protocol, împreună cu cele 2 anexe, care sunt parte integrantă a conţinutului său, reprezintă
voinţa părţilor şi prevalează asupra oricărui acord verbal între acestea, anterior sau după semnarea acestuia.

