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PROTOCOL DE COLABORARE 
 

PREAMBUL 
 
Semnatarii prezentului protocol de colaborare sunt proprietari de imobile de pe străzile 
_______________________________________________ (sau care au frontul la strada 
________________), care doresc să se implice activ în rezolvarea problemelor de infrastructură, 
servicii publice, amenajări şi intervenţii  urbane, conservarea şi protecţia patrimoniului şi linişte şi 
siguranţă pe domeniul public. Rezolvarea problemelor identificate  va conduce la îmbunătăţirea  
condiţiilor de locuire şi de vecinătate şi la  îmbunătăţirea calităţii vieţii pe străzile pe care locuiesc. 
Semnatarii protocolului de colaborare se constituie într-un grup civic de iniţiativă pentru că doresc să 
acţioneze unitar, să colaboreze cu toate instituţiile şi firmele responsabile de rezolvarea problemelor  
identificate şi să participe la decizia publică pe teme de interes pentru îmbunătăţirea condiţiilor de locuit 
în ______________________ al oraşului/municipiului_________________________________ . 
      (cartier, zonă) 
 
 
I. OBIECTUL  PROTOCOLULUI 
 
Constituire 
Art. 1. Proprietarii de imobile (case, apartamente, spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, 
case cu frontul la străzile din asociaţie) sau împuterniciţi ai proprietarilor şi chiriaşi de pe strada 
__________________ (cu front spre strada ___________) din oraşul/municipiul _______________ 
convin de comun acord la înfiinţarea ASOCIAŢIEI CIVICE STRADA _______________, care este 
un grup civic de iniţiativă şi acţiune,  nonprofit, neguvernamental şi apartinic.  
 
Scop 
Art. 2. Înfiinţarea ASOCIAŢIEI CIVICE STRADA _______________ se face prin liberul 
consimţământ a membrilor, în scopul susţinerii bunăstării sociale prin asigurarea condiţiilor optime de 
locuire şi vecinătate şi buna administrare a străzii prin participare civică, sprijinirea lucrărilor publice şi de 
infrastructură şi conservarea monumentelor culturale.  
 
Obiective 
Art. 3. Grupul civic va urmări îndeplinirea următoarelor obiective: 
1. Semnalarea către autorităţile locale, supravegherea şi reglementarea aspectelor legate de întreţinerea şi 

îmbunătăţirea domeniului public (circulaţie, mobilier urban, marcaje)  
2. Intervenţia la instituţiile abilitate pentru reglementarea circulaţiei, staţionării şi parcării pe străzile din 

asociaţie,  cu respectarea legislaţiei în vigoare 
3. Semnalarea către prestatorii de servicii şi autorităţile locale, supravegherea şi reglementarea aspectelor 

legate de calitatea serviciilor publice (gaz, apă-canal, electricitate, servicii comunicaţii prin cablu, 
salubritate etc) 

4. Conservarea şi protejarea patrimoniului construit (acoperişuri, faţade, curţi, porţi, pasaje) în colaborare şi 
cu ajutorul instituţiilor responsabile 

5. Organizarea şi participarea la activităţi civice-cetăţeneşti, de implicare în decizia publică, monitorizarea 
serviciilor publice şi animaţie stradală 

6. Semnalarea către instituţiile responsabile a aspectelor care afectează liniştea şi siguranţa locuitorilor 
străzilor din asociaţie   

7. Atragerea sponsorizărilor şi donaţiilor pentru acţiuni civice, dotări şi evenimente 
8. Atragerea finanţărilor prin proiecte şi programe în colaborare cu instituţii publice şi organizaţii ale 

societăţii civile pentru asigurarea dotărilor şi bunei administrări a străzii  
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II. MODALITĂŢI ŞI PRINCIPII DE COLABORARE 
 
Membrii  
Art. 4. (1) Poate deveni membru al asociaţiei civice orice locuitor (proprietar sau chiriaş) al unui 
imobil situat pe strada _______________ (cu frontul la strada _______________) din 
cartierul/zona _______________ al oraşului/municipiului _______________, care subscrie 
scopului şi obiectivelor grupului şi poate participa la activităţile grupului. 
(2) Înscrierea în grupul civic se face prin adeziune scrisă  
(3) Fiecare membru se angajează să sprijine şi/sau să participe la deciziile privind iniţiativele grupului 
şi la realizarea acţiunilor grupului 
Art. 5. Activitatea membrilor asociaţiei civice este voluntară, cu excepţia activităţii depuse în 
cadrul proiectelor finanţate din diferite surse, în care echipele de proiect sunt remunerate 
conform prevederilor legislaţiei  muncii pe perioada derulării proiectelor. 
 
Drepturile membrilor 
Art. 6. Membrii asociaţiei civice au următoarele drepturi: 
a) Să iniţieze activităţi şi programe care deservesc scopul şi obiectivele asociaţiei civice 
b) Să participe la activităţile organizate de grupul civic 
c) Să obţină sprijin pentru desfăşurarea activităţii lor - sub toate formele şi în limitele obiectivelor 
asociaţiei civice  
d) Să exprime liber şi argumentat opinii, sugestii, propuneri, critici în orice probleme 
legate de obiectivele sau activitatea asociaţiei civice 
e) Să aibă acces la formele de informare şi documentare de care dispune grupul civic 
f) Să beneficieze de instruiri, specializare şi perfecţionare cu sprijinul asociaţiei civice, în limita 
fondurilor disponibile; 
g) Să se retragă din grupul civic prin cerere scrisă; 
h) Să recomande noi membri. 
 
Obligaţiile membrilor 
Art. 7. Membrii asociaţiei civice au următoarele obligaţii: 
a) Să respecte prevederile prezentului protocol de colaborare 
b) Să participe la acţiunile şi programele iniţiate şi derulate de grupul civic, după posibilităţi; 
c) Să coopereze în calitate de parteneri, în mod transparent, urmărind același scop, în cadrul 
diferitelor activităţi ale grupului  
d) Să nu utilizeze cele convenite în cadrul protocolului în scopuri religioase sau politice. 
 
Organizarea 
Art. 8. (1) Activităţile asociaţiei civice pot fi coordonate de o echipă operativă formată din 3-5 
membri ai grupului, aleşi pe o perioadă de 2-5 ani. Dacă asociaţia cuprinde mai multe străzi, se 
va alege cel puţin câte o persoană pentru fiecare stradă. Membrii echipei operative asigură: 

a) Organizarea întâlnirilor asociaţiei civice 
b) Asigurarea comunicării între membrii asociaţiei civice 
c) Realizarea demersurilor, iniţiativelor, acţiunilor aprobate de grupul civic. 
d) Raportarea rezultatelor iniţiativelor şi acţiunilor grupului 

(2) Membrii asociaţiei civice pot opta pentru a nu constitui echipa operativă şi pot numi, cu 
acordul acesteia,  o persoană de contact care să deruleze activităţile echipei operative.  
 
Art. 9. Grupul civic se întâlneşte lunar, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea 
echipei executive sau a cel puţin 3 membri ai grupului. Frecvenţa întâlnirilor asociaţiei civice 
depinde de activităţile derulate şi poate fi modificată la cererea membrilor. 
 
Art. 10. Hotărârile asociaţiei civice sunt validate cu acordul a minim jumătate plus unu (majoritate 
simplă) din totalul membrilor prezenţi. Hotărârile sunt comunicate tuturor membrilor asociaţiei 
civice în scris sau prin afişaj. 
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III. DURATA PROTOCOLULUI 
Art. 11. Durata de funcţionare a Asociaţiei Civice Strada ________________ este pe termen 
nedeterminat. 
 
IV. ÎNCETAREA PROTOCOLULUI 
Art. 12.  Prezentul protocol încetează: 
a) prin acord comun al membrilor asociaţiei civice, consemnat într-un act adiţional; 
b) de plin drept, în cazul în care semnatarii nu îşi respectă obligaţiile asumate, fără orice altă 
formalitate; 
c) în cazul în care realizarea obiectului protocolului devine imposibilă din motive independente de 
voinţa semnatarilor; 
d) în caz de forţă majoră. 
 
V. DISPOZIŢII FINALE: 
Art. 13. (1) Prezentul protocol poate fi modificat sau completat numai prin acordul comun al membrilor 
asociaţiei civice, consemnat într-un act adiţional. 
(2) Se va păstra confidenţialitatea datelor furnizate între semnatari. Această obligaţie revine atât 
semnatarilor prezentului protocol, cât şi tuturor celor implicaţi în activităţile la care se face referire în 
prezentul parteneriat. 
(3) Prezentul protocol este întocmit şi guvernat de legea română prin Constituţia României (art. 40.- 
Dreptul de asociere) şi în conformitate cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (art. 20, art. 23 
alin. 4), Convenţia Europeană pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale (art. 11-
Libertatea de întrunire şi asociere), precum şi cu Pactul cu privire la drepturile civile şi politice (art. 21- 
Dreptul de întrunire şi art. 22- Dreptul de asociere). 
 
 
Prezentul protocol s-a încheiat şi semnat astăzi, _______________ în _____ exemplare originale.  
 
Semnatari: 
 
Nume  complet         Semnătura 
 
_________________________________________   ____________________ 
 
_________________________________________   ____________________ 
 
_________________________________________   ____________________ 
 
_________________________________________   ____________________ 
 
_________________________________________   ____________________  
 
_________________________________________   ____________________ 
 
_________________________________________   ____________________ 
 
_________________________________________   ____________________ 
 
_________________________________________   ____________________ 
 


