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PROTOCOL   DE   COLABORARE 

 

între 

 

CONSILIUL NAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR PRIVATE 

MICI ŞI MIJLOCII DIN ROMÂNIA  

(CNIPMMR) 

și 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOL DE COLABORARE 



 
 

                                                                   

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România, numit 
în continuare CNIPMMR, confederaţie patronală, non-profit, reprezentativă la nivel naţional 
pentru întreprinderi mici şi mijlocii, cu sediul în Bucureşti, Piaţa Walter Mărăcineanu nr. 1-3, 
tel. 312.68.93, fax 312.66.08, e-mail office@cnipmmr.ro, web www.cnipmmr.ro, reprezentat 
prin Preşedinte Florin Nicolae Jianu  

    şi 

Consiliul Județean Mureș , numit în continuare CJM, cu sediul în Tîrgu Mureș, 
Piața Victoriei nr.1, județul Mureș, cod poștal 540026, tel. 0265-263211, fax 0265-268718, e-
mail cjmure@cjmures.ro, web www.cjmures.ro, reprezentată prin Președinte Péter Ferenc. 

 
denumite, în continuare, părţi, 

în scopul dezvoltării relațiilor reciproce de colaborare în reprezentarea și susținerea 
dezvoltării mediului antreprenorial de la nivelul regiunii de dezvoltare Centru și în vederea 
asigurării suportului în implementarea proiectului „SME Academy” ID 117398, finanțat din 
POCU 2014-2020 

convin asupra încheierii prezentului protocol de colaborare.  

Cap. I - Obiectul protocolului  

Art.1. – (1) Obiectul prezentului protocol, nu angajează în nici un mod juridic, 

financiar sau cu alte resurse partenerul CNIPMMR ci constă în colaborarea dintre cele două 

părţi semnatare în scopul sprijinirii dezvoltării mediului de afaceri și a implementării 

proiectului „SME Academy” ID 117398, finanțat din POCU 2014-2020. Resursele și 

responsabilitățile revin exclusiv CNIPMMR. 

Art. 2. Interesate în promovarea şi realizarea obiectivelor comune în domeniul 
menționat la art. 1, părţile convin să acţioneze, în comun, pentru realizarea următoarelor 
obiective: 
 

1. Dezvoltarea competențelor antreprenoriale, manageriale și de inovare pentru 
100 de antreprenori care-și gestionează propriile afaceri și pentru 70 de 
persoane implicate ale managementului strategic al IMM-urilor din regiunea 
Centru prin participarea la cursuri integrate de formare profesională.  
 

2. Cresterea gradului de constientizare a angajatorilor care își desfășoară 
activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate 
conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, sau 
a angajatorilor care intenționeaza să-și adapteze activitatea la aceste 
domenii/specializări inteligente privind importanța și necesitatea participării 
angajaților la programe de formare continuă. 

 

3. Dezvoltarea abilităților și competențelor pentru 40 de angajați din 
departamentele de resurse umane ale IMM-urilor în vederea îmbunătățirii 
activității de management al resurselor umane la nivelul intreprinderilor. 

mailto:office@cnipmmr.ro
http://www.cnipmmr.ro/


 
 

                                                                   

 

4.  Susținerea a cel putin 100 de IMM-uri în vederea elaborării unei planificări 
strategice pe termen lung care să permită anticiparea și adaptarea la 
evoluțiile specifice mediului economic actual, caracterizat de un dinamism 
accentuat. 

 

5. Promovarea inovării sociale prin crearea de parteneriate la nivelul regiunii 
Centru care vor implica stakeholderi relevanți în cadrul activităților 
proiectului (în special în cadrul SME Bootcamp) și prin derularea unor 
programe pilot inovative de învățare experimentală prin sport pentru 
antreprenori și manageri. 

 

Art. 3 – (1) Pentru realizarea colaborării permanente, în acord cu termenii 
prezentului protocol, părţile convin următoarele modalităţi de lucru: 

 Informarea reciprocă, în legătură cu obiectivele de interes comun, 
pentru asigurarea celor mai adecvate căi de conlucrare; 

 Participarea sau sprijinirea, de fiecare din părţi, a acţiunilor iniţiate de 
cealaltă parte, la solicitarea acesteia, în limitele impuse de strategiile 
proprii şi de regulamentele de organizare şi funcţionare. 

(2) Părţile vor stabili persoanele responsabile din partea acestora cu privire la 
punerea în aplicare a prevederilor prezentului protocol. 

Cap. II - Durata protocolului 

Art. 4 – (1) Prezentul Protocol este valabil o perioadă de 12 de luni de la data 
semnării şi poate fi prelungit, pe perioade similare, printr-un act adițional la acesta.  

(2) Prezentul Protocol intră în vigoare la data semnării lui de către părţi. 
 (3) Părţile pot denunţa unilateral Protocolul, printr-o notificare prealabilă. Denunţarea 
îşi produce efectele după expirarea unui termen de 30 zile de la data primirii notificării de 
denunţare. Solicitarea  de denunţare trebuie motivată. 

Cap. III -  Protecţia dreptului de proprietate 

Art. 5 – (1)   Părţile au drepturi patrimoniale şi nepatrimoniale asupra publicaţiilor 
transmise, în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi 
drepturile conexe - iar reproducerea lor se realizează numai cu acordul prealabil al titularului 
dreptului de autor. 

(2) Părţile se obligă să nu folosească informaţiile primite în baza prezentului Protocol, 
în alte scopuri decât cele stabilite de comun acord. 

(3)  În cazul încălcării prevederilor referitoare la respectarea drepturilor de proprietate 
intelectuală, părţile sunt îndreptăţite să acţioneze potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. 

 



 
 

                                                                   

Cap. IV - Dispozitii finale 

Art. 6 – (1) Prezentul Protocol constituie o normă cadru de colaborare între părţi, în 
vederea realizării obiectivelor stabilite şi poate fi modificat  şi completat prin act adiţional în 
conformitate cu acordul de voinţă a  părţilor. 
 (2) Prezentul Protocol constituie şi baza pentru înţelegeri tehnice sau contractuale 
ulterioare, pentru alte obiective ce exced obiectului acestui Protocol, în vederea realizării 
scopului convenit de părţi. 

Art. 7 –  Forţa majoră, astfel cum este definită de lege, exonerează de răspundere 
partea care o invocă, cu obligaţia notificării celeilalte părţi în cel mult 5 zile de la data 
apariţiei cauzei de forţa majoră.  

Art. 8 – (1) Prezentul protocol de parteneriat intră în vigoare la data semnării lui de 
către părţii. 

  (2) Prezentul protocol nu exclude posibilitatea colaborării părţilor cu alte 
instituţii, organizaţii, asociaţii sau persoane fizice. 

 
 
Încheiat astăzi, ...................., în ........................., în 2 exemplare, toate cu putere de  

original, câte unul pentru fiecare parte. 
 

 Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private 
Mici şi Mijlocii din România 

Consiliul Județean Mureș 

 

Preşedinte 

 

Preşedinte 
Florin Nicolae Jianu 

 

 

Péter Ferenc 

 


