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CCOONNSSIILLIIUULL  JJUUDDEEŢŢEEAANN  DDOOLLJJ  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea protocolului de colaborare între Unitatea Administrativ- 

Teritorială Județul Dolj și Unitatea Administrativ - Teritorială Orașul Dăbuleni, 

pentru susținerea financiară parțială a funcționării Centrului Comunitar 

Integrat din Orașul Dăbuleni, județul Dolj, ce se va implementa prin proiectul 

„PNRR/2022/C12/MS/I1.4 – I1.4 Centre Comunitare integrate” Componenta 

C12 – Sănătate, Investiția 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești 

I1.4 Centre comunitare integrate  

 

 Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în ședință extraordinară; 

 având în vedere Referatul comun de aprobare nr. 380/06.01.2023 al  Direcţiei 

Afaceri Europene, Dezvoltare Regională, Proiecte cu Finanţare Internaţională  și al 

Direcției Economice, Raportul Direcţiei Juridice, Administrație Locală Secretariat nr. 

443/09.01. 2023, precum şi avizul comisiilor de specialitate;     

în baza: 

- art. 2 lit. jj) din O.U.G. nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea 

cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate 

României prin Mecanismul de redresare si reziliență, precum și pentru modificarea si 

completarea O.U.G. nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului 

național de redresare si reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri 

externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare si 

reziliență și a Ghidul solicitantului - Planului Național de Redresare și Reziliență, 

Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională, Componenta: 12 – Sănătate, Investiția: 

11. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, Investiția specifică: I1.4 

Centre Comunitare Integrate, apelul de proiecte MS-0014 – publicat pe site-ul 

Ministerului Sănătății; 

-art.35 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit.  e), alin. (7) lit. a), art. 182 alin. (1) și al art. 196 

alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

  

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 – Se aprobă încheierea Protocolului de colaborare între Unitatea 

Administrativ - Teritorială Județul Dolj și Unitatea Administrativ - Teritorială Orașul 
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Dăbuleni, pentru susținerea financiară parțială a funcționării Centrului Comunitar 

Integrat din Orașul Dăbuleni, județul Dolj, ce se va implementa prin proiectul 

„PNRR/2022/C12/MS/I1.4 – I1.4 Centre Comunitare integrate” Componenta C12 – 

Sănătate, Investiția 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești I1.4 Centre 

comunitare integrate, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

Art. 2 – Unitatea Administrativ -Teritorială Județul Dolj va susține financiar 

Unitatea Administrativ- Teritorială Orașul Dăbuleni în ceea ce privește funcționarea 

Centrului Comunitar Integrat,  cu suma de 10 mii lei anual pe o perioadă de 4 ani, de 

la înființarea acestuia. 

 

Art. 3 – Se împuterniceşte preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, domnul 

Dorin-Cosmin Vasile, să semneze în numele Judeţului Dolj acordul de parteneriat. 

 

Art. 4 – (1) Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Un exemplar din hotărâre se va comunica Unității Administrativ-

Teritoriale Orașul Dăbuleni. 

 

 

 

 Nr. _____                      Adoptată la data de  _______ 2023 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE,             CONTRASEMNEAZĂ 

        SECRETAR GENERAL 

             AL JUDEŢULUI, 

 

            DORIN-COSMIN VASILE                     CRISTIAN-MARIAN ŞOVĂILĂ 
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JUDEŢUL DOLJ  

DIRECŢIA AFACERI EUROPENE, DEZVOLTARE REGIONALĂ,              

PROIECTE CU FINANŢARE INTERNAŢIONALĂ 

                 

DIRECŢIA ECONOMICĂ                    PREŞEDINTE, 

               

Nr. 380/06.01.2023                                                           DORIN-COSMIN VASILE  

                                                                                          

 

REFERAT COMUN DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind Protocolul de colaborare între Unitatea 

Administrativ  - Teritorială Județul Dolj și Unitatea Administrativ - Teritorială 

Orașul Dăbuleni, pentru susținerea financiară parțială a funcționării Centrului 

Comunitar Integrat din Orașul Dăbuleni, județul Dolj, ce se va implementa prin 

proiectul „PNRR/2022/C12/MS/I1.4 – I1.4 Centre Comunitare integrate” Componenta 

C12 – Sănătate, Investiția 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești I1.4 

Centre comunitare integrate  

 

Având în vedere: 

- art. 2 lit. jj) din O.U.G. nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea cadrului 

instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin 

Mecanismul de redresare si reziliență, precum și pentru modificarea si completarea O.U.G. 

nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare si 

reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și 

nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare si reziliență,  

- Ghidul solicitantului - Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul V: 

Sănătate și reziliență instituțională, Componenta: 12 – Sănătate, Investiția: 11. Dezvoltarea 

infrastructurii medicale prespitalicești, Investiția specifică: I1.4 Centre Comunitare 

Integrate, apelul de proiecte MS-0014 – publicat pe site-ul Mnisterului Sănătății, 

--art.35 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 173 alin. (1) lit. d) și e), alin. (5) lit. c), alin. (7) lit. a), art. 182 alin. (1)  și al art. 

196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

se propune spre aprobare Protocolul de colaborare între Unitatea Administrativ -

Teritorială Județul Dolj și Unitatea Administrativ - Teritorială Orașul Dăbuleni, pentru 

susținerea financiară parțială a funcționării Centrului Comunitar Integrat din Orașul 

Dăbuleni, județul Dolj, ce se va implementa prin proiectul „PNRR/2022/C12/MS/I1.4 – I1.4 

Centre Comunitare integrate” Componenta C12 – Sănătate, Investiția 1. Dezvoltarea 

infrastructurii medicale prespitalicești I1.4 Centre comunitare integrate. 

Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR) este conceput așa 

încât să asigure un echilibru optim între prioritățile Uniunii Europene și necesitățile de 

dezvoltare ale României, în contextul recuperării după criza COVID-19 care a afectat 

semnificativ țara, așa cum a afectat întreaga Uniune Europeană și întreaga lume. Obiectivul 

general al PNRR al României este corelat în mod direct cu Obiectivul general al MRR3, așa 

cum este inclus în Regulamentul 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului, din 

12 februarie 2021, art. 4. Astfel, obiectivul general al PNRR al României este dezvoltarea 

României prin realizarea unor programe și proiecte esențiale, care să sprijine reziliența, 
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nivelul de pregătire pentru situații de criză, capacitatea de adaptare și potențialul de creștere, 

prin reforme majore și investiții cheie cu fonduri din Mecanismul de Redresare și 

Reziliență.    

Procentul de nevoi medicale nesatisfăcute se menține crescut în România. Există, de 

asemenea, diferențe privind accesul la servicii medicale în funcție de regiune, etnie, vârstă 

sau nivelul de venituri. Astfel, persoanele care locuiesc în mediul rural sau urbanul mic, cele 

din comunități marginalizate și cele cu nivel socio-economic scăzut au acces redus la 

îngrijire medicală.  

Menționăm faptul că în data de 27 octombrie 2022 a fost publicat pe site-ul 

Ministerului Sănătății Ghidul beneficiarului pentru „Centre Comunitare Integrate”. 

Subinvestiția constă în construirea / reabilitarea / modernizarea / a 200 de centre 

comunitare integrate și dotarea în vederea funcționării. Centrele comunitare integrate se 

organizează și funcționează în conformitate cu cadrul normativ existent. Ele fac parte din 

corpul programelor comunitare de asistență medicală coordonate de Ministerul Sănătății, cu 

scopul principal de a spori accesul la servicii medicale de calitate pentru populație și, în 

special, pentru grupurile vulnerabile. 

Având în vedere prevederile Ghidului beneficiarului pentru „Centre Comunitare 

Integrate” din cadrul Componentei 12 – Sănătate –  Investiția 1. – Dezvoltarea 

infrastructurii medicale prespitalicești, pentru încheierea contractelor de finanțare este 

nevoie de încheierea unui Protocol de colaborare/asociere cu instituții care pot să susțină 

financiar funcționarea centrului comunitar integrat. 

Cu adresa nr. 123/05.01.2023 Unitatea Administrativ - Teritorială Orașul Dăbuleni a 

transmis Consiliului Județean Dolj propunerea privind Protocolul de colaborare având ca 

obiect susținerea financiară parțială a funcționării Centrului Comunitar Integrat din Orașul 

Dăbuleni, județul Dolj, ce se va implementa prin proiectul „PNRR/2022/C12/MS/I1.4 – I1.4 

Centre Comunitare integrate” Componenta C12 – Sănătate, Investiția 1. Dezvoltarea 

infrastructurii medicale prespitalicești I1.4 Centre comunitare integrate. 

Intenția Unității Administrativ  - Teritoriale Orașul Dăbuleni, de a dezvolta asistența 

medicală comunitară și astfel, de a crește accesul membrilor comunității la servicii medico-

sociale de calitate, prin renovarea și dotarea Centrului Comunitar Dăbuleni, accesând 

fondurile neraburasbile cu acestă destinație din PNRR Pilonul V: Sănătate și reziliență 

instituțională, COMPONENTA: 12 – Sănătate, INVESTIȚIA: 1. Dezvoltarea infrastructurii 

medicale prespitalicești, Investiția specifică: I1.4: Centre Comunitare Integrate. 

Unitatea Administrativ - Teritorială Județul Dolj va susține financiar Unitatea 

Administrativ - Teritorială Orașul Dăbuleni în ceea ce privește funcționarea Centrului 

Comunitar Integrat, cu suma de 10 mii lei anual pe o perioadă de 4 ani, de la înființarea 

acestuia. 

Faţă de cele prezentate, se propune spre aprobare Protocolul de colaborare între 

Unitatea Administrativ - Teritorială Județul Dolj și Unitatea Administrativ - Teritorială 

Orașul Dăbuleni, pentru susținerea financiară parțială a funcționării Centrului Comunitar 

Integrat din Orașul Dăbuleni, județul Dolj, ce se va implementa prin proiectul 

„PNRR/2022/C12/MS/I1.4 – I1.4 Centre Comunitare integrate” Componenta C12 – 

Sănătate, Investiția 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești I1.4 Centre 

comunitare integrate. 
 

 

      DIRECTOR EXECUTIV,                DIRECTOR EXECUTIV, 

           MARIAN MECU                                                   DANIELA BALUȚĂ      



 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

Direcția Juridică, Administraţie Locală, Secretariat                 Vizat, 

Serviciul juridic, Administraţie Locală                   Director Executiv 

Nr. 443/09.01. 2023                                                                     Adriana - Cristina Vărgatu 

                      

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra proiectului de hotărâre privind  aprobarea Protocolului de colaborare între 

Unitatea Administrativ- Teritorială Județul Dolj și Unitatea Administrativ - 

Teritorială Orașul Dăbuleni, pentru susținerea financiară parțială a funcționării 

Centrului Comunitar Integrat din Orașul Dăbuleni, județul Dolj, ce se va implementa 

prin proiectul „PNRR/2022/C12/MS/I1.4 – I1.4 Centre Comunitare integrate” 

Componenta C12 – Sănătate, Investiția 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale 

prespitalicești I1.4 Centre comunitare integrate  
 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4), art. 136 din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii nr. 514/2003 privind 

organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, precum și cu art. 10 lit. a), art. 

40 alin. (2) și alin. (3) din Statutul profesiei de consilier juridic, Direcția Juridică, 

Administraţie Locală, Secretariat – Serviciul Juridic, Administraţie Locală în calitatea 

sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Dolj, a analizat proiectul de hotărâre privind  aprobarea protocolului de colaborare între 

Unitatea Administrativ- Teritorială Județul Dolj și Unitatea Administrativ - Teritorială 

Orașul Dăbuleni pentru susținerea financiară parțială a funcționării Centrului 

Comunitar Integrat din Orașul Dăbuleni, județul Dolj, ce se va implementa prin 

proiectul „PNRR/2022/C12/MS/I1.4 – I1.4 Centre Comunitare integrate” Componenta 

C12 – Sănătate, Investiția 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești I1.4 

Centre comunitare integrate, propus de Președintele Consiliului Județean Dolj și a 

constatat următoarele:  

1) Obiectul/domeniul reglementat: privind aprobarea Protocolului de colaborare 

între Unitatea Administrativ- Teritorială Județul Dolj și Unitatea Administrativ - 

Teritorială Orașul Dăbuleni, pentru susținerea financiară parțială a funcționării 

Centrului Comunitar Integrat din Orașul Dăbuleni, județul Dolj, ce se va implementa 

prin proiectul „PNRR/2022/C12/MS/I1.4 – I1.4 Centre Comunitare integrate” 

Componenta C12 – Sănătate, Investiția 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale 

prespitalicești I1.4 Centre comunitare integrate 

2)Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile 

Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, 

normative, regulamente etc.), în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este 

elaborat respectivul proiect de hotărâre: 

- art. 2 lit. jj) din O.U.G. nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea 

cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate 



 
 

României prin Mecanismul de redresare si reziliență, precum și pentru modificarea si 

completarea O.U.G. nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului 

național de redresare si reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe 

rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare si reziliență și a 

Ghidul solicitantului - Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul V: Sănătate 

și reziliență instituțională, Componenta: 12 – Sănătate, Investiția: 11. Dezvoltarea 

infrastructurii medicale prespitalicești, Investiția specifică: I1.4 Centre Comunitare 

Integrate, apelul de proiecte MS-0014 – publicat pe site-ul Ministerului Sănătății; 

-art.35 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

-art. 173 alin. (1) lit. e), alin. (7) lit. a), art. 182 alin. (1) și al art. 196 alin. (1) lit. 

a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a 

serviciului juridic: nu este cazul. 

 

4) Prin prezentul Raport de specialitate, Serviciul Juridic avizează 

FAVORABIL.  
 

 

 

             Avizat, 

      Șef Serviciu Juridic            Întocmit, 

         Daiana Stoica              Consilier Juridic  

                                                                                Mioara-Veronica Manea 
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             ANEXA 

     la Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. ______ 

 

 

                                                PROTOCOL DE COLABORARE 

 

pentru susținerea financiară parțială a funcționării Centrului Comunitar Integrat din 

Orașul Dăbuleni, județul Dolj, ce se va implementa prin proiectul 

„PNRR/2022/C12/MS/I1.4 – I1.4 Centre Comunitare integrate” Componenta C12 – 

Sănătate, Investiția 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești I1.4 Centre 

comunitare integrate 

 

 

ÎNTRE : 

 

UNITATEA ADMINISTRATIV  - TERITORIALĂ ORAȘUL DĂBULENI, cu sediul în 

Orașul Dăbuleni, Str. Unirii, nr. 15, judetul Dolj, e-mail: primariadabuleni@gmail.com, Cod 

de identificare fiscal: 5002029, având contul nr. RO43TREZ24A510103203030X, deschis la 

Trezoreria Bechet, judetul Dolj, reprezentată prin domnul BĂJENARU AUREL, în calitate 

de Primar, 

 

și 

 

UNITATEA ADMINISTRATIV -TERITORIALĂ – JUDEȚUL DOLJ, cu sediul în Calea 

Unirii, nr. 19, Craiova, județul Dolj, având codul de înregistrare fiscală nr. 4417150, 

reprezentată prin domnul DORIN - COSMIN VASILE, având funcția de PREȘEDINTE, în 

numele și pentru unitatea administrativ-teritorială JUDEȚUL DOLJ  
 

Având în vedere: 

-Prevederile Planului Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR) Pilonul V 

Sănătate și reziliență instituțională COMPONENTA: 12 – Sănătate, INVESTIȚIA: 1. 

Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, Investiția specifică: I1.4: Centre 

Comunitare Integrate; 

- Procentul de nevoi medicale nesatisfăcute se menține crescut în România. Există, de 

asemenea, diferențe privind accesul la servicii medicale în funcție de regiune, etnie, vârstă sau 

nivelul de venituri. Astfel, persoanele care locuiesc în mediul rural sau urbanul mic, cele din 

comunități marginalizate și cele cu nivel socio-economic scăzut au acces redus la îngrijire 

medicală. Secțiunea 2. Investiția - I1.4: Centre Comunitare Integrate. Obiectivul Investiției 

„Centre Comunitare Integrate”. 

-Prevederile H.G. nr. 324 din 23 mai 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

organizarea, funcționarea si finanțarea activității de asistentă medicală comunitară, 

 

Au convenit încheierea prezentului Protocol de colaborare, după cum urmează: 

 

Art. 1 : OBIECTUL  

1.1 Obiectul protocolului îl constituie operaționalizarea Centrului Comunitar Integrat ce va fi 

realizat de U.A.T. Orașul Dăbuleni cu finanțare prin PNRR în cadul Pilonului V: Sănătate și 

reziliență instituțională COMPONENTA: 12 – Sănătate, INVESTIȚIA: 1. Dezvoltarea 

infrastructurii medicale prespitalicești, Investiția specifică: I1.4: Centre Comunitare Integrate. 
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1.2 Prezentul Protocol de colaborare (denumit In continuare ”Protocol") definește drepturile și 

obligațiile Părților și stabilește termenii și condițiile colaborarii acestora în vederea depunerii 

și implementării Proiectului privind realizarea unui Centru Comunitar Integrat prin 

implementarea proiectului „PNRR/2022/C12/MS/I1.4 – I1.4 Centre Comunitare integrate” 

Componenta C12 – Sănătate, Investiția 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești 

I1.4 Centre comunitare integrate. 

1.3 Părțile vor acționa în conformitate cu legislația națională și europeană aplicabilă. 

 

ART. 2 : INTRAREA ÎN VIGOARE ȘI DURATA 

 

2.1 Prezentul protocol va intra în vigoare  după înființarea Centrului Comunitar Integrat. 

2.2 Părțile se obligă să deruleze prezentul protocol de colaborare, pe o pe o perioadă de 4 ani 

de la înființarea Centrului Comunitar Integrat. 

 

Art. 3 : PRINCIPALELE ROLURI ȘI RESPONSABILITĂȚI ALE PĂRȚILOR 

 

3.1 Părțile vor lua toate măsurile adecvate și necesare pentru a asigura îndeplinirea obligațiilor 

și obiectivelor care decurg din prezentul Protocol. 

3.2 Părțile își vor îndeplini obligațiile care le revin cu eficiență, transparență și 

conștiinciozitate. Acestea se vor informa reciproc cu privire la toate aspectele importante 

pentru cooperarea generală și pentru implementarea activităților care urmează a fi desfășurate. 

Acestea vor acționa cu bună credință în toate acțiunile lor, în interesul realizării cu succes al 

proiectului. 

 

Art. 4 : OBLIGAȚIILE U.A.T. ORAȘUL DĂBULENI - JUDEȚUL DOLJ 

 

4.1 Unitatea Administrativ - Teritorială Orașul Dăbuleni se obligă să înființeze Centrul 

Comunitar Integrat în localitatea Dăbuleni, județul Dolj si să obțină avizul de certificare a 

funcționării până la data de 01.05.2025.  

4.2 Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Dăbuleni se obligă să asigure parțial din 

fonduri proprii funcționarea Centrului Comunitar Integrat . 

4.3 Centrul Comunitar Integrat va deservi persoanele vulnerabile din cadrul localității 

Dăbuleni, județul Dolj. 

 

Art. 5 OBLIGAȚIILE U.A.T. JUDEȚUL DOLJ 

 

5.1 Unitatea Administrativ - Teritorială JUDEȚUL DOLJ se obligă să susțină financiar 

Unitatea Administrativ- Teritorială Orașul Dăbuleni, în ceea ce privește funcționarea Centrului 

Comunitar Integrat,  cu suma de 10 mii lei anual pe o perioadă de 4 ani, de la înființarea 

acestuia. 

 

Art. 6. NOTIFICĂRI 

 

6.1. Orice comunicare între colaboratori în legătură cu prezentul Protocol se va face în scris;  

6.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât la transmitere, cât și la primire.  

 

ART.7 LEGEA APLICABILĂ 

7.1. Prezentului Protocol de colaborare i se aplică și va fi interpretat în conformitate cu 

legislația din România. 
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Art.8 PREVEDERI FINALE   

 

8.1 Părțile garantează că reprezentanții numiți ale căror semnături apar mai jos au fost învestiți 

cu toate puterile legale de a semna și executa prezentul Protocol de colaborare.  

 

Art.9 FORȚA MAJORĂ 

9.1 Forța majoră trebuie constatată de o autoritate competentă. 

9.2 Forța majoră exonerează părțile de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, 

pe toată perioada în care aceasta acționează. 

9.3 Îndeplinirea protocolului  va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără 

a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia. 

9.4 Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod 

complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării 

consecințelor. 

9.5 Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare decât cea 

rămasă de executat din protocol, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți 

încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte 

daune-interese. 

 

Art.10 ÎNCETAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE 

 

10.1 Prezentul  Protocol de colaborare poate înceta:  

a) prin acordul scris al părților.  

b) în cazul nerespectării clauzelor prezentului Protocol de colaborare, cu obligația notificării în 

timp util a celeilalte părți  

c) din motive obiective care nu puteau fi anticipate la data încheierii Acord de parteneriat și 

care nu permit derularea în condiții corespunzătoare a acestuia  

 

Prezentul Protocol de colaborare a fost întocmit si semnat astazi___.01.2023 în 2 (două) 

exemplare originale, în limba română, câte unul pentru fiecare parte, toate având aceeași 

valoare legală. 
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