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Protocol de asociere

Art. I Pirfile protocolului:
1.1 Sectorul 4 al Municipiului Bucure9ti, cu sediul Tn B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1,
sector 4, Bucure§ti, reprezentata de dl. DANIEL BALUTA, in calitate de PRIMAR,

9i

1.2. Municipiul Bucure9ti prin Administratia Strazilor cu sediul Tn str. Domnita Ancuta, Nr. 1, Sector 1.
Bucuresti, telefon 021 3151219, email: o111cercr:aspmb.ro, reprezentata de catre dl. Marian Aurelian
Bargau tn calitate de Director General,

I numite in mod colectiv “pirfile“/“partea”

Art. 2 Obiectul protocolului
Obiectul protocolului este stabilir6a cadrului general de cooperare §i sprijin reciproc Tn vederea

realizarii Tn parteneriat a obiectivelor Pasajul Unirii, Pod Planseu Unirii, zonele conexe si adiacente care

asigura functionalitatea si exploatarea in siguranta a acestora, respectiv finan}area §i derularea lucrarilor de
consolidare §i reabilitare ale acestuia.

Art. 3 Principiile de buna practici ale protocolului
3.1 Partenerii contribuie la realizarea obiectivului in modalitaOle agreate prin prezentul protocol §i prin alte
acte adi}ionale care vor fi semnate ulterior.
3.2 Partenerii se vor consulta in mod regulat $i se vor informa reciproc asupra tuturor aspectelor privind
evolujia'operajiunilor 9i proiectelor subsumate obiectivului comun.

1 .3 Partenerii vor implementa orice activitate aferenta obiectivului comun cu respectarea celor mai inalte
standarde profesionale ?i de etica, in stricta conformitate cu legislajia in vigoare.

3.4 Partenerii TnjeIeg $i accepta sa colaboreze ;i sa susjina indeplinirea obiectivului comun inclusiv prin
activitaTi de informare ;i publicitate pe toata durata prezentului protocol.

Art. 4 Drepturile ;i obligafiilepir+ilor:
4.1 Obliga pile Sectorului 4 al Municipiului Bucure9ti

a) sa desemneze o persoana care sa realizeze legatura cu reprezentan Ui par}ilor prezentului protocol;
b) sa informeze reprezentanjii parjilor prezentului protocol despre progresul ac}iunilor derulate cu

privire la realizarea obiectului acestuia.

c) sa aM®qgetul propriu §i/sau alte surse de finanjare atrase, toate lucrarile, procedurile,
ar fi dar Hra a se limita la documentajii, revizuiri documenta Iii,
preluare/cesiuni finanlari, derulare contracte, proceduri de licitajie,
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alte demersuri, in vederea realizarii lucrarilor la obiectivele Pasajul Unirii, Pod Planseu Unirii, zonele

conexe si adiacente care asigura functionalitatea si exploatarea in siguranta a acestora.

4.2 Obliga+iile Municipiului Bucure§ti prin Administratia Strazilor
a)Sa desemneze o persoana care sa realizeze legatura cu reprezentan Iii par}ilor prezentului protocol;

b)sa informeze reprezentan Iii par}ilor prezentului protocol despre progresul acjiunilor derulate cu privire la
realizarea obiectului acestuia

c) sa asigure predarea de amplasament a obiectivelor Pasajul Unirii, Pod Planseu Unirii, zonele conexe si

adiacente care asigura functionalitatea si exploatarea in siguranta a acestora, citre Sectorul 4 al
Municipiului Bucure§ti in vederea finanlarii/cofinanlarii §i derularii lucrarilor de consolidare §i reabilitare.

e) sa asigure sprijinul pentru indeplinirea tuturor obliga}iilor ce ii revin in procedurile de achizi Vie, finanlari
§i in orice opera}iune este necesara indeplinirea unei anumite proceduri.

Art. 5 Durata protocolului de asociere

5.IPrezentul protocol intra in vigoare la data semnarii ;i Tnregistrarii sale de catre ambele parTi $i isi va
produce efectele pentru o durata de 4(patru) ani cu posibilitate de prelungire prin acordul partilor prin act

f titional.

Art. 6. tncetarea protocolului

Art.6.1 Prezentul Protocol inceteaza prin:
a) indeplinirea obiectului sau
b) denImjarea unilaterala cu respectarea unui preaviz de 15 de zile

c) acordul scris al Parjilor.

Art.6.2 Incalcarea prevederilor stabilite in prezentul protocol conduce la incetarea acestuia, o parte putand

eere incetarea printr-o simpli notificare adresata celeilalte parji cu 15 zile inainte, doar daca Tncalcarea

Protocolului nu a fost remediata de partea Tn culpa in termen de 10 de zile de la data primirii notificarii
scrlse

Art. 7 Confiden+ialitatea
( ’ 1 Partile semnatare ale prezentului acord convin sa pastreze in stricta confidenjialitate informajiile primite

In cadrul $i pe parcursul derularii actualului acord $i sunt de acord sa previna orice utilizare sau divulgare
neautorizata a unor astfel de informa(ii. Partile inteleg sa utilizeze informajiile confidenTiale doar in scopul
de a-$i indeplini obligaTiile din prezentul protocol.

7.2 Fac excep jie informajiile destinate publicului sau diverselor entitaH, convenite astfel prin acord sau prin

comunicarile ulterioare intre parji.

Art. 8 Notificiri

8.1 Orice comunicare intre Parteneri in legatura cu prezentul protocol se va face in scris.

8.2 Orice document scris trebuie inregistrat atat la transmitere cat ;i la primire.

8.3 Comunicarile intre parti care nu se refera la datele ;i informajiile confidenjiale se vor face de asemenea

lnicarii sa fie confirmata ;i sa poata fi dovedita .
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Art 9 Legea aplicabili

9.1 Prezentului Protocol i se va aplica $i va fi interpretat in conformitate cu legea romana.

9.2 Pe durata prezentului protocol, parjile vor avea dreptul sa convina in scris asupra modificarii anumitor

clauze, prin act adilional, oricand interesele lor cer acest lucru sau cand aceste circumstan Te au Ioc ;i nu au
putut fi prevazute in momentul Tn care s-a incheiat prezentul protocol de cooperare.

Art. 10 Litigii

10.1 Orice disputa care poate lua na$tere din sau in legatura cu prezentul Acord va fi solutionata pe calea
negocierilor intre Pirji.

Art. lIDispozifii finale
11.1 Prezentul protocol se poate completa cu acte adilionale, cu ocazia fiecarei colaborari efective, cu
acordul parjilor.

11.2Prezentul protocol de cooperare Tnceteaza la termen sau in cazul nerespectarii obliga}iilor generate r
contractele $i programele comune asumate de catre una din parTi.

Prezentul protocol a fost incheiat in 2 exemplare, cate doua pentru fiecare parte, toate cu aceea;i valoare.

Sectorul 4 al Municipiului Bucure9ti MunicipiuI Bucure§ti prin Administra fia Strizilor

Primar Director General

(
Pre;edinte de §edin fi


