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ANEXA LA H.C.J.T. NR. 75/31.03.2021

PROTOCOL DE COLABORARE
între Consiliul Județean Timiș, Primăria Municipiul Timișoara, Primăria Municipiului Lugoj,
mediul de afaceri, mediul universitar și corpul diplomatic/consular privind constituirea
Consiliului de Strategie și Consiliere Economică
Secțiunea 1: CADRUL LEGAL
Prevederile OUG 57/2019, actualizată, privind Codul administrativ:
art. 75 alin. (1) lit. e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ potrivit
căruia: ”administrația publică locală din unitățile administrativ-teritoriale se organizează și
funcționează în temeiul principiilor generale ale administrației publice prevăzute la partea I
titlul III și al principiilor generale prevăzute în Legea nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei
europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, precum și a
următoarelor principii specifice:.... e) principiul cooperării;”
art. 173 alin. (1) lit. b), d) și e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
care prevede între atribuțiile consiliului județean și următoarele categorii: ”b) atribuții privind
dezvoltarea economico-socială a județului; d) atribuții privind gestionarea serviciilor publice
de interes județean; e) atribuții privind cooperarea interinstituțională pe plan intern și
extern”;
art. 173 alin. (5), lit. p) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ care
prevede că, în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. 1 lit. d), respectiv atribuții privind
gestionarea serviciilor publice de interes județean, consiliul județean asigură, potrivit
competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice
de interes județean privind dezvoltarea economică;
art. 173 alin (7), lit. a) din O.U.G nr 57/2019 privind Codul Administrativ, care
prevede între atribuțiile consiliului județean faptul că : ”a) hotărăște, în condițiile legii,
cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori străine, inclusiv cu parteneri din
societatea civilă, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii
sau proiecte de interes public județean”;
Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 134/27.06.2019 privind aprobarea încheierii
protocolului de colaborare între UAT Județul Timiș, prin Consiliul Județean Timiș, și
Partenerii cooperării interinstituționale, în vederea promovării intereselor economice ale
Județului Timiș.
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Secțiunea 2: PĂRȚILE
2.1. Unitatea Administrativ Teritorială Județul Timiș prin Consiliul Județean Timiș, denumit
în cadrul protocolului Consiliul Județean, cu sediul în Timișoara, B-dul Revoluției din 1989
nr. 17, reprezentat prin Președintele Consiliului Județean Timiș;
2.2. Partenerii cooperării interinstituționale, respectiv reprezentanții Primăriei Municipiului
Timișoara, ai Primăriei Municipiului Lugoj, ai mediului de afaceri, ai mediului universitar și
reprezentanți ai mediului consular din Județul Timiș, nominalizați prin anexă și denumiți în
cuprinsul prezentului PROTOCOL Consiliul de Strategie și Consiliere Economică
(CSCE).
au convenit următoarele:
Se înființează Consiliul de Strategie și Consiliere Economică, mecanism consultativ și
structură deschisă noilor membri, care să reunească reprezentanții Consiliului Județean
Timiș, ai Primăriei Municipiului Timișoara, Primarul Municipiului Lugoj, reprezentanții
mediului de afaceri, ai mediului universitar și reprezentanții mediului consular în vederea
formării unor opinii, fundamentarea și elaborarea unor strategii coordonate pentru o
dezvoltare economică inteligentă și sustenabilă a județului, atragerea de noi investitori,
dezvoltarea antreprenoriatului și susținerii acțiunilor de interes comun cu impact pozitiv
asupra locuitorilor județului Timiș.
Totodată, prin intermediul Consiliului de Strategie și Consiliere Economică se
urmărește crearea unei baze coerente de comunicare între decidenții publici, mediul de
afaceri și mediul academic în vederea accesării de proiecte cu finanțare nerambursabilă
care vor fi eligibile pe parcursul Cadrului financiar multianual 2021-2027. De asemenea,
proiectele specifice Pactului Verde European, Fondului pentru Tranziție Justă,
NextGenerationEU sau diverselor programe operaționale vor putea găsi o colaborare
articulată la nivelul principalilor stakeholderi (părți interesate) de la nivel județean. Astfel,
părțile decid crearea și dezvoltarea cadrului partenerial care să stea la baza unei cooperări
durabile și eficiente la nivelul Județului Timiș pe multiple planuri de interes;
Reunirea partenerilor cooperării interinstituționale, în scopul identificării în cuprinsul
protocolului, sub denumirea generică de „Consiliul de Strategie și Consiliere
Economică” C.S.C.E. reprezintă asocierea/gruparea partenerilor fără personalitate
juridică, fără scop patrimonial, cu rol consultativ, independentă de persoana UAT - Consiliul
Județean Timiș, îndeplinind o activitate neremunerată în scopul stabilit prin prezentul
protocol. Orice trimitere în cuprinsul prezentului Protocol la acronimul „CSCE” urmează a fi
înțeleasă ca fiind făcută la expresia „Consiliul de Strategie și Consiliere Economică ”
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Secțiunea 3: ABREVIERI
3.1 Abrevieri
UAT - Unitate Administrativă Teritorială
CSCE - Consiliul de Strategie și Consiliere Economică
SRL – Societate cu răspundere limitată
SA – Societate pe acțiuni
ONG – organizație neguvernamentală
Secțiunea 4: SCOPUL ȘI OBIECTIVELE
4.1 Scopul
4.1.1 Scopul prezentului protocol îl reprezintă cooperarea interinstituțională între Părți, în
vederea dezvoltării și îmbunătățirii colaborării între administrația publică, mediul de afaceri
din județul Timiș și de mediul academic timișean în vederea identificării unor soluții
punctuale și obiective în dezvoltarea socio-economică durabilă a județului Timiș. Totodată,
CSCE își propune implicarea stakeholder-ilor (părților interesate) în strategia de dezvoltare
economică și socială a județului și implicarea pe domeniile de activitate specifice, și, de
asemenea, în fundamentarea unor strategii sectoriale la nivelul județului.
4.1.2 De asemenea, se urmărește colaborarea instituțională în accesarea fondurilor
nerambursabile în domenii eligibile și de interes comun, mai ales din perspectiva
Mecanismului de redresare și reziliență, Politicii de coeziune, Politicii agricole comune sau
Fondului tranziție justă.
4.1.3 Structura CSCE este una deschisă noilor membri care doresc să se implice în
asigurarea îndeplinirii obiectivelor CSCE.
4.2 Obiectivele
Obiectivele prezentului protocol sunt definite de următoarele arii de cooperare:
4.2.1 Colaborarea și stimularea dialogului dintre administrație, mediul de afaceri și mediul
universitar în vederea formulării unor opinii de către reprezentanții administrației publice cu
privire la nevoile de dezvoltare a mediului de afaceri din județ;
4.2.2 Colaborarea în vederea fundamentării și elaborării unor strategii coordonate pentru o
dezvoltare socială și economică inteligentă și sustenabilă a județului;
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4.2.3 Colaborarea și stimularea dialogului dintre administrație, mediul de afaceri și mediul
universitar și reprezentanții corpului consular pentru dezvoltarea antreprenoriatului și a
climatului investițional din județ;
4.2.4 Susținerea reciprocă a acțiunilor de interes comun cu impact pozitiv asupra
locuitorilor județului Timiș;
4.2.5 Identificarea de soluții la problemele cu care se confruntă mediul de afaceri din județ.
Armonizarea acțiunilor în relația cu mediul de afaceri și mediul universitar prin oferirea de
feedback și soluții pentru bugetul participativ al județului;
4.2.6 Creșterea nivelului de atractivitate a județului pentru potențiali investitori naționali și
străini și inițierea de contacte cu aceștia;
4.2.7 Colaborarea în domeniul relațiilor și proiectelor transfrontaliere;
4.2.8 Colaborarea în domeniul organizării de misiuni economice, de vizite ale investitorilor,
atașaților comerciali și/sau ambasadorilor;
4.2.9 Colaborarea în accesarea fondurilor nerambursabile în domenii eligibile și de interes
comun, mai ales din perspectiva Mecanismului de redresare și reziliență;
4.2.10 Implicarea, inclusiv prin elaborarea și dezvoltarea de proiecte și programe care
promovează și susțin dezvoltarea locală și regională atât în domeniul afacerilor cât și în
oricare alt domeniu de interes pentru comunitatea locală sau regională;
4.2.11 Colaborarea și stimularea dialogului pentru dezvoltarea antreprenoriatului, a
industriilor creative și a turismului din județ;
4.2.12 Sprijinirea acțiunilor aferente Proiectului „Timișoara Capitală Culturală
Europeană 2023 ”;
4.2.13 Sprijin reciproc pentru organizarea unui Forum regional de afaceri.
Secțiunea 5: INTRAREA ÎN VIGOARE, DURATA ȘI ÎNCETAREA
5.1 Intrarea în vigoare
5.1.1 O entitate devine Parte a prezentului Protocol de Colaborare în momentul semnării
lui de către un reprezentant autorizat al acesteia; Semnarea Protocolului de Colaborare se
face pe baza unei invitații din partea Județului Timiș prin Consiliul Județean la propunerea
CSCE.
5.1.2 Părțile semnatare ale Consiliului Consultativ Economic, conform HCJ nr.
134/27.06.2019 vor fi incluse pe bază de adeziune, dacă își manifestă intenția, în unul din
grupurile de lucru ale CSCE, specific activității lor, devenind astfel membri ai task force-ului
(grupului de lucru) respectiv. De asemenea, în măsura în care un membru al unui grup
dorește să participe la activitățile oricărui alt grup de lucru, acesta o poate face fără
restricții, în calitate de participant.
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5.2 Durata și încetarea
5.2.1 Protocolul se încheie pe o perioadă de timp nedeterminată, el intrând în vigoare la
data semnării de către Părți.
5.2.2 Protocolul sau participarea uneia sau mai multor Părți la acesta, poate înceta în
conformitate cu termenii acestuia, la inițiativa Părții, ori din cauze reglementate de lege.
5.2.3 Protocolul poate fi denunțat unilateral de către Consiliul Județean fără obligația
prezentării motivelor. Acest drept se recunoaște și în privința Partenerilor – CSCE.
Secțiunea 6: PRINCIPII DE COLABORARE
6.1 Transparență și profesionalism în valorificarea cunoștințelor și a experienței specifice
fiecărei Părți;
6.2 Sprijin reciproc în vederea organizării și derulării activităților planificate;
6.3 Comunicare eficientă interinstituțională;
6.4 Deschidere a CSCE către noi membri care doresc să se alăture Consiliului.
Secțiunea 7: RELAȚIILE ÎNTRE PĂRȚI. ROLUL PĂRȚILOR
7.1 Rolul Consiliului Județean
7.1.1 Asigură organizarea întâlnirilor CSCE, alături de membrii CSCE.
7.1.2 Asigură comunicarea către CSCE a informațiilor privind acțiuni de interes reciproc.
7.1.3 Asigură consultanță de specialitate în domenii de interes reciproc.
7.1.4 Asigură interfața între unitățile administrativ teritoriale de pe raza Județului Timiș.
7.1.5. Consultă reprezentanții CSCE în privința strategiilor de dezvoltare a județului.
7.2. Rolul Partenerilor - Consiliul de Strategie și Consiliere Economică - CSCE:
7.2.1 Invită Consiliul Județean la dezbateri cu mediul de afaceri la nivel de județ.
7.2.2 Asigură comunicarea către Consiliul Județean a sugestiilor/propunerilor pentru măsuri
administrative care ar putea fi luate și care ar avea impact benefic în rândul
antreprenoriatului.
7.2.3 Informează și promovează inițiativele economice sau administrative ale Consiliului
Județean Timiș în toată rețeaua regională, națională și europeană, după caz.
7.2.4 Asigură consultanță de specialitate în domenii de interes reciproc.
7.2.5 Elaborează Programul anual de acțiuni comune care să pună în practică
prevederile prezentului Protocol, pe baza propunerilor proprii și ale Consiliului Județean .
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7.2.6 Emite puncte de vedere și recomandări pe care le comunică către Consiliul Județean,
în domeniile de interes pentru aceasta din urmă.
7.2.7 Elaborează, la solicitarea Consiliului Județean sau din proprie inițiativă, analize și
studii privind realitățile economice și sociale sau probleme specifice.
7.2.8 Semnalează Consiliului Județean apariția unor fenomene economice și sociale care
impun elaborarea unor noi acte normative.
Secțiunea 8: STRUCTURA ȘI FUNCȚIONAREA
8.1 Structura generală
8.1.1 Consiliul de Strategie și Consiliere Economică - CSCE este grup de lucru cu rol
consultativ pe lângă Consiliul Județean. Structura CSCE este una deschisă noilor membri
care doresc să se implice în fundamentarea direcțiilor de dezvoltare ale județului Timiș.
8.1.2 CSCE este compus din membri, grupați pe task force-uri (grupuri de lucru) conduse
de câte un vicepreședinte, membru al task force-ului respectiv. Apartenența la un task force
se realizează pe baza unei invitații scrise din partea Consiliului Județean și acceptarea de
către entitate a invitației, prin semnarea unei adeziuni. De asemenea, orice membru al unui
task force poate participa la acțiunile/activitățile/proiectele unui alt task force, dacă dorește
să se implice în acțiunile/activitățile/proiectele task force-ului respectiv.
8.1.3 În cadrul CSCE funcționează Biroul Permanent al CSCE, mecanism operațional al
CSCE, format din președintele Consiliului Județean Timiș, coordonatorul relației cu
mediul de afaceri din Consiliul Județean Timiș, Primarul Municipiului Timișoara și un
reprezentant al Primăriei Timișoara, Primarul Municipiului Lugoj, doi rectori ai
universităților din Timișoara, un reprezentant al Corpului Consular Timișoara, cinci
vicepreședinți de grupuri de lucru aleși din rândul vicepreședinților grupurilor lucru.
Biroul Permanent se reînnoiește anual. La constituirea CSCE, membrii Biroului
Permanent sunt numiți de Consiliul Județean urmând ca din anul al doilea să fie
aleși din rândul vicepreședinților coordonatori de grupuri de lucru.
8.2 Membrii
8.2.1 Consiliul de Strategie și Consiliere Economică - CSCE este format din partenerii
invitați de către Consiliul Județean în vederea cooperării interinstituționale, persoanele
cooptate dobândind calitatea de Membru de la momentul acceptării invitației, organizați pe
task force-uri tematice (grupuri de lucru) (18), conduse de un vicepreședinte nominalizat pe
fiecare grup de lucru. Mandatul vicepreședintelui de task force este de un an cu
posibilitatea de reînnoire.
8.2.2 În vederea operaționalizării rapide a CSCE, la constituirea Consiliului de Strategie și
Consiliere Economică, nominalizarea vicepreședinților de grupuri de lucru se va face de
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către Consiliul Județean, urmând ca începând cu al doilea an, vicepreședinții fiecărui grup
de lucru să fie aleși prin vot de către membrii grupului de lucru respectiv.
8.2.3 Componența Consiliul de Strategie și Consiliere Economică - CSCE este una
deschisă noilor membri, urmând a fi incluși în task force-ul specific activității noului
membru. Apartenența la task force se face pe baza unei scrisori de invitație din partea
Consiliului Județean și a CSCE.
8.2.4 Apartenența membrilor la CSCE se face prin semnarea unei adeziuni în care să se
menționeze și task force-ul din care va face parte. Membrii CSCE vor fi înregistrați în
Registrul Membrilor. Fiecare membru al CSCE poate lua parte, în calitate de participant, la
întâlnirile/proiectele/discuțiile oricărui task force.
8.2.5 Consiliul de Strategie și Consiliere Economică - CSCE, este coordonat de Biroul
Permanent al Consiliului pentru Strategie și Consiliere Economică, mecanism
operațional al CSCE, format din președintele Consiliului Județean Timiș,
coordonatorul relației cu mediul de afaceri din Consiliul Județean Timiș, Primarul
Municipiului Timișoara și un reprezentant al Primăriei Timișoara, Primarul
Municipiului Lugoj, doi rectori ai universităților din Timișoara, un reprezentant al
Corpului Consular Timișoara, cinci vicepreședinți de grupuri de lucru aleși din rândul
vicepreședinților ai grupurilor lucru. Biroul Permanent se reînnoiește anual, cu
excepția reprezentanților Consiliului Județean Timiș, Primăriei Municipiului
Timișoara și Primăriei Municipiului Lugoj.
Organigrama Biroului Permanent al Consiliului pentru Strategie și Consiliere
Economică, prezentată în Anexa 1
Președinte: Alin - Adrian Nica, Președintele Consiliului Județean Timiș sprijinit de
coordonatorul relației cu mediul de afaceri din cadrul Consiliului Județean Timiș,
domnul Alexandru Avram
Vicepreședinte: Dominic Samuel Fritz - Primarul Municipiului Timișoara sprijinit de
coordonatorul relației cu mediul de afaceri din Primăria Municipiului Timișoara
Vicepreședinte: Claudiu Buciu – Primarul Municipiului Lugoj
Vicepreședinte: Reprezentantul Corpului Consular
Vicepreședinți: doi rectori nominalizați de universitățile de stat din Timișoara
Cinci vicepreședinți ai mediului de afaceri: cei cinci vicepreședinți sunt nominalizați de
coordonatorii de task force-uri pentru un an din rândul coordonatorilor de task force-uri,
gestionând următoarele portofolii:
1.
2.

Industrie și Cercetare - Dezvoltare;
IT&C;
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

HoReCa și Turism;
Antreprenoriat, IMM și Start -UP-uri;
Cultură;
Energie și Mediu;
Mediu Asociativ și ONG;
Educație;
Sănătate;
Fonduri Europene;
Infrastructură și Construcții;
Agricultură și industrie alimentară;
Muncă;
Camera de Comerț Industrie și Agricultură Timiș;
Clubul de afaceri româno-german;
Camera de Comerț Italiană pentru România;
Clubul Economic Nord-american;
Clubul oamenilor de afaceri româno- francezi;

8.2.6 Fiecare Membru se consideră a fi autorizat în mod corespunzător pentru a delibera,
negocia și decide cu privire la toate aspectele enumerate la Articolul 4.2 din Protocol.
8.3 Secretariatul
8.3.1 Secretariatul CSCE va fi asigurat de aparatul de specialitate al Consiliului Județean,
cu atribuții pe resortul relațiilor cu mediul de afaceri.
8.4. Reprezentarea la reuniuni
8.4.1 Fiecare Membru trebuie să fie prezent la reuniunile CSCE, fie fizic, fie on-line. După
caz, un Membru poate desemna un înlocuitor/reprezentant pentru a participa într-o manieră
cooperantă și a vota la orice reuniune a CSCE. Prezența prin platformele de interacțiune
on-line este permisă.
8.4.2 Reuniunile CSCE vor fi conduse, de regulă, de Președintele Consiliului Județean
Timiș; în mod excepțional, Președintele Consiliului Județean Timiș poate fi înlocuit de un
reprezentant desemnat al acestuia.
8.4.3 La reuniune pot participa și invitați, în funcție de tematică, reprezentanți ai mediului de
afaceri, ai instituțiilor publice centrale sau locale, ai societății civile, ai ONG-urilor sau ai
mass-media.

PALATUL ADMINISTRATIV, B-dul. Revoluţiei din 1989 nr. 17, Timişoara, RO 300034;
Tel: 0256 406300, 0256 406400, 0256 406500; Fax: 0256 406306;
Adresă de e-mail: cjt@cjtimis.ro; Adresă website: www.cjtimis.ro

ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

9
8.4.4 Reprezentanții Consiliului Județean Timiș, ai aparatului de specialitate al acestuia și
ai instituțiilor subordonate sprijină desfășurarea reuniunilor CSCE și pot asista la
desfășurarea acestora, în funcție de interesul manifestat pentru tematică aflată în
dezbatere sau de atribuțiile de serviciu, și/sau la invitația Președintelui Consiliului Județean
Timiș.
8.4.5 Reuniunile CSCE se vor desfășura, de regulă, la sediul Consiliului Județean Timiș, Bdul Revoluției din 1989 nr.17, Timișoara, conform programului stabilit de către Părți.
8.5. Pregătirea și organizarea reuniunilor
8.5.1 Convocarea reuniunilor:
8.5.1.1 Președintele Consiliului Județean Timiș va convoca reuniunile ordinare ale Consiliul
de Strategie și Consiliere Economică cel puțin o dată la șase luni și va convoca, de
asemenea, reuniuni extraordinare în orice moment, la cererea scrisă a oricărui Membru sau
ale Consiliul Județean.
8.5.1.2 Președintele Consiliului Județean Timiș va convoca reuniunile ordinare ale Biroului
Permanent ale Consiliul de Strategie și Consiliere Economică cel puțin o dată la trei luni.
8.5.2. Anunțarea reuniunilor:
8.5.2.1 Secretariatul CSCE va notifica în scris/electronic fiecare Membru cât mai curând
posibil și nu mai târziu de șapte zile calendaristice anterior organizării unei reuniuni
ordinare și cu 4 zile calendaristice anterior unei reuniuni extraordinare.
8.5.3 Stabilirea agendei:
8.5.3.1 Agenda va fi stabilită de Președintele Consiliului Județean Timiș pe baza
propunerilor exprimate de membrii CSCE, verbal și/sau în scris/electronic, cu ocazia
reuniunilor anterioare și/sau între două reuniuni, și/sau pe baza propriilor propuneri, urmând
ca
secretariatul
CSCE
să
centralizeze
propunerile
trimise
pe
adresa:
mediuldeafaceri@cjtimis.ro.
8.5.4 Comunicarea agendei:
Secretariatul CSCE transmite agenda în scris/electronic fiecărui Membru. Orice Membru
poate adăuga un punct pe ordinea de zi a agendei printr-o notificare scrisă adresată
secretariatului CSCE, care va transmite notificarea către toți ceilalți Membrii.
8.5.5 Regulile de vot și cvorumul:
8.5.5.1 Consiliul de Strategie și Consiliere Economică deliberează și decide, în mod
valabil, dacă majoritatea simplă (1/2) din Membrii săi sunt prezenți sau reprezentați
(cvorum).
8.5.5.2
Deciziile Consiliul de Strategie și Consiliere Economică sunt, de regulă,
consensuale.
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8.5.5.3 În mod excepțional, deciziile Consiliul de Strategie și Consiliere Economică se pot
supune la vot; în această situație deciziile se adoptă cu majoritatea simplă a membrilor
prezenți.
8.5.5.4 Fiecare Membru va avea un vot.
8.5.6 Minuta reuniunii
8.5.6.1 Secretariatul CSCE va elabora minuta scrisă a fiecărei reuniuni, care trebuie să fie
înregistrarea oficială a tuturor deciziilor adoptate, pe care o va transmite tuturor Membrilor.
8.5.6.2 Minuta se consideră a fi acceptată dacă, în termen de 15 zile calendaristice de la
transmiterea ei, niciun Membru nu a ridicat obiecții în scris/electronic cu privire la conținutul
acesteia.

8.6 Deciziile Consiliul de Strategie și Consiliere Economică
8.6.1 Consiliul de Strategie și Consiliere Economică este liber să acționeze din proprie
inițiativă pentru a formula propuneri sau recomandări și a lua decizii în conformitate cu
procedurile stabilite în cadrul acestui protocol.
8.6.2 Deciziile se pot lua și fără o reuniune a CSCE, în cazul în care Președintele
Consiliului Județean Timiș transmite tuturor Membrilor un document scris/electronic, care
este apoi semnat de majoritatea stabilită a Membrilor.
8.6.3 Deciziile Consiliul de Strategie și Consiliere Economică
recomandare;

- CSCE

au rol de

Secțiunea 9: METODOLOGIA DE LUCRU
Părțile semnatare convin asupra următoarelor modalități de lucru:
9.1 Participarea reprezentanților Părților semnatare (Consiliul Județean, pe de o parte, și
CSCE, pe de altă parte) la seminarii, mese rotunde, dezbateri publice, etc.
9.2 Implicarea părților în consultări privind strategia de dezvoltare economică și socială a
județului și implicarea pe domeniile de activitate specifice.
9.3 Elaborarea Programului anual de acțiuni comune care să pună în practică
prevederile prezentului Protocol.
9.4 Comunicarea proiectelor care se doresc a fi incluse în Programul anual de acțiuni
comune.
9.5 Constituirea de Grupuri mixte de lucru pentru elaborarea și punerea în practică a
acțiunilor prevăzute în Programul anual de acțiuni comune.
9.6 Cooptarea în cadrul Grupurilor mixte de lucru, după caz, a altor persoane (specialiști în
anumite domenii, reprezentanți ai învățământului preuniversitar sau universitar, ai ONG-

PALATUL ADMINISTRATIV, B-dul. Revoluţiei din 1989 nr. 17, Timişoara, RO 300034;
Tel: 0256 406300, 0256 406400, 0256 406500; Fax: 0256 406306;
Adresă de e-mail: cjt@cjtimis.ro; Adresă website: www.cjtimis.ro

ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

11
urilor etc.) care se apreciază că își pot aduce contribuția la elaborarea și punerea în
practică a acțiunilor prevăzute în Programul anual de acțiuni comune; invitarea acestora
se va face la inițiativa Președintelui Consiliului Județean Timiș și/sau a oricărui Membru
CSCE, cu acceptarea consensuală a celorlalți membrii din cadrul Grupurilor mixte de lucru;
9.7 Mediatizarea acțiunilor comune.
9.8 Pentru buna derulare a Protocolului, Părțile semnatare vor desemna persoanele
responsabile, care vor asigura și schimbul reciproc de informații și date specifice.
Secțiunea 10: OBLIGAȚIILE ȘI DREPTURILE PARTENERILOR
10.1 Părțile vor fi implicate activ în definitivarea și implementarea proiectelor și campaniilor
propuse.
10.2 Părțile vor pune la dispoziția parteneriatului resursele umane și logistice disponibile
pentru proiectele derulate.
10.3 Părțile vor crea un sistem integrat în care fiecare proiect să fie corelat cu alte proiecte
definitivate sau în curs de desfășurare.
10.4 Părțile vor promova și conduce proiecte inovative, printr-un management flexibil și
eficace.
10.5 Părțile vor coopera pentru efectuarea și îndeplinirea, promptă și la timp, a tuturor
obligațiilor care le revin în temeiul Protocolului și care pot fi pretinse în mod rezonabil și în
conformitate cu cerințele stabilite de legislația națională.
10.6 Părțile vor furniza prompt toate informațiile solicitate în mod rezonabil și vor lua măsuri
rezonabile pentru a asigura acuratețea acestora.
Secțiunea 11: DISPOZIȚII FINALE
11.1 Prezentul protocol de colaborare are caracterul unui document cadru și acoperă
întreaga activitate de realizare a obiectivelor comune convenite.
11.2 Prezentul protocol poate fi modificat și/sau completat prin acordul scris al fiecărei
Părți, atunci când acestea convin asupra amendamentelor propuse. Partea care are
inițiativa modificării/completării prezentului protocol va transmite celorlalte Părți, spre
analiză, în scris/electronic, propunerile respective.
11.3 Prezentul Protocol poate fi denunțat prin notificare scrisă, e-mail instituțional sau
recomandat cu confirmare de primire și conținut declarat, transmisă de oricare dintre Părțile
semnatare celorlalte Părți semnatare. În cazul partenerilor ce formează CSCE, denunțarea
produce efecte doar pentru partenerul inițiator al denunțării sub aspectul implicării lui în
cadrul protocolului. Pentru restul Părților protocolul rămâne valabil și produce efecte.
Denunțarea produce efecte la momentul primirii notificării.
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11.4 Protocolul se încheie în 2 exemplare originale, fiecare exemplar având aceeași
valoare juridică, fiind semnat de către toți membrii Consiliului de Strategie și Consiliere
Economică.

L.S. 1

L.S. 2

Anexa 1 – Organigrama Biroului permanent
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Anexa 2 – Structura Consiliului de Strategie și Consiliere Economică
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