UNIUNEA GENERALĂ A INDUSTRIAȘILOR
DIN ROMÂNIA – UGIR-1903

TRIBUNALUL PERMANENT DE
ARBITRAJ INSTITUIONALIZAT

Nr. _______ din _____________

Nr. _______ din __________

PROTOCOL DE PARTENERIAT
Având în vedere interesul celor doi parteneri de promovare si sustinere reciprocă a
obiectivelor stabilite prin statutele si regulamentele de organizare, de dezvoltare a dialogului
social între participantii institutionali, precum si necesitatea integrării structurilor nationale în
cele organizate la nivelul Uniunii Europene, părtile semnatare îsi exprimă hotarârea de a-si
concerta eforturile pentru realizarea obiectivelor prezentului Protocol de Parteneriat.
CAPITOLUL I. PĂRTILE SEMNATARE
- UNIUNEA GENERALĂ A INDUSTRIASILOR DIN ROMÂNIA – UGIR-1903, cu
sediul în str. George Enescu nr. 27-29, Bucuresti, Sector 1, prin domnul Constantin Vasilescu, în
calitate de imputernicit al Colegiului Director;
- TRIBUNALUL PERMANENT DE ARBITRAJ INSTITUTIONALIZAT, cu sediul
în str. G-ral Matei Vladescu, nr. 1, Bl. 20, parter, ap. 1, Tărgoviste, judetul Dâmbovita, prin
doamna Rodica Vlaicu, în calitate de presedinte.
CAPITOLUL II. OBIECTUL COLABORĂRII
Obiectul prezentului protocol îl constituie:
- Promovarea si sustinerea intereselor initiate de fiecare partener în domeniul specific de
activitate;
- Sustinere unor initiative care să asigure promovarea unitară a intereselor partenerilor
în cadrul institutiilor si organizatiilor nationale si europene;
- Sustinerea în mod unitar a unor proiecte legislative, legi si alte acte normative
necesare dezvoltării si evolutiei celor doi parteneri;
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- Promovarea la nivel national si international prin orice mijloace si prin toti
reprezentantii celor doi parteneri în structurile de dialog social a punctelor de vedere
convenite la nivelul celor doua organizatii semnatare;
- Pregătirea si participarea în comun la proiecte, programe si alte actiuni;
- Organizarea periodică a unor evenimente de informare si dezbatere privind avantajele
arbitrajului institutionalizat pentru mediul de afaceri.
CAPITOLUL III. MODALITĂTILE DE COLABORARE
Colaborarea dintre cei doi parteneri se va realiza prin:
- Schimbul permanent de date si informatii referitoare la activitătile în desfăsurare si a
programelor de lucru;
- Participarea comună a partenerilor la activitătile cuprinse în obiectul protocolului, prin
sustinerea de referate, teme etc..
Reprezentantii părtilor semnatare se vor întâlni semestrial pentru a analiza stadiul
îndeplinirii planurilor de actiune comune, precum si pentru a aduce la zi baza de date si
informatii despre bunurile intelectuale (programe de informare, reviste, etc.), resursele umane
si programele recomandate de părtile semnatare.
Planurile de actiune vor fi elaborate de către părtile semnatare prin consultare si vor fi
implementate în parteneriat.
CAPITOLUL IV. OBLIGATIILE PĂRTILOR
1.

Obligatiile

TRIBUNALULUI

PERMANENT

DE

ARBITRAJ

INSTITUȚIONALIZAT:
- să participe cu resurse proprii în vederea pregătirii, promovării, desfăsurării si evaluării
activitătilor ce fac obiectul prezentului protocol, în conditiile legii;
- să elaboreze si să pună la dispozitia UGIR- 1903 si organismelor subordonate acestuia
mape de lucru (materiale de informare) pentru participantii la evenimentele organizate;
- să colaboreze cu UGIR-1903 în vederea organizării programelor stabilite prin obiectul
prezentului protocol, conform prevederilor legale;
- să propună prin reprezentantul său organizarea de evenimente de promovare a arbitrajului
sau să prezinte lucrări privitoare la arbitraj în cadrul actiunilor organizate de UGIR-1903;
- să realizeze studii de impact privind informatia furnizată prin programele desfăsurate în
baza prezentului protocol;
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- să promoveze UGIR-1903 si interesele organismelor din subordinea acestuia prin
intermediul pagiinii www.arbitraj-institutionalizat.ro, precum si prin pagina Facebook Tribunalul
Permanent de Arbitraj Institutionalizat;
- să utilizeze mijloacele de informare în masă, atât în comun cât si separat, pentru
mediatizarea actiunilor care formează obiectul prezentului protocol.
2.

Obligatiile UNIUNII GENERALE A INDUSTRIASILOR DIN ROMÂNIA –

UGIR-1903:
- să participe cu resurse proprii în vederea pregătirii, promovării, desfăsurării si evaluării
activitătilor ce fac obiectul prezentului protocol, în conditiile legii;
- să permită afisarea unor materiale promotionale privind arbitrajul institutionalizat la
sediul UGIR-1903 si la sediile judetene ale organizatiei;
- să colaboreze cu Tribunalul Permanent de Arbitrj Institutionalizat în vederea organizării
programelor stabilite prin obiectul prezentului protocol, conform prevederilor legale;
- să permită reprezentantilor Tribunalul Permanent de Arbitrj Institutionalizat să expună
diferite teme sau să distribuie materiale promotionale privind arbitrajul institutionalizat cu ocazia
unor evenimente organizate de UGIR-1903;
- să promoveze Tribunalul Permanent de Arbitrj Institutionalizat si institutia arbitrajului
prin intermediul paginii www.ugir-1903.org;
- să utilizeze mijloacele de informare în masă, atât în comun cât si separat, pentru
mediatizarea actiunilor care formează obiectul prezentului protocol.
CAPITOLUL V. SURSELE DE FINANȚARE
Părtile convin să sustină cu resursele proprii disponibile si în limite comun agreate
activitătile desfăsurate în vederea atingerii obiectivelor stabilite în comun, conform Capitolului
II.
Părtile convin să initieze demersurile necesare în vederea atragerii de fonduri interne si
externe, în vederea realizării obiectului prezentului protocol.

CAPITOLUL VI. DURATA PROTOCOLULUI
Prezentul protocol de colaborare se încheie pe o perioadă de doi ani, cu prelungirea
automată în cazul nedenuntării de către o parte a acestui acord.
Prezentul Protocol intra în vigoare la data semnării acestuia de către cei doi parteneri.

CAPITOLUL VII. MODIFICAREA PROTOCOLULUI
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Protocolul poate fi modificat si completat prin acte aditionale initiate de oricare dintre
parteneri.
Partenerul care are initiativa modificării si/sau completării protocolului va transmite
celuilalt partener spre analiză propunerile sale motivate.

CAPITOLUL VIII. ÎNCETAREA PROTOCOLULUI
Prezentul protocol poate înceta în următoarele cazuri:
- prin acordul părtilor;
- prin denuntare unilaterală de către oricare dintre părti, cu un preaviz de 30 de zile.

CAPITOLUL IX. DISPOZITII FINALE
1. Părtile sunt de acord să colaboreze cu alte institutii ale statului sau organisme
neguvernamentale, în vederea realizării obiectivelor prezentului protocol.
2. Părtile semnatare ale prezentului protocol vor depune toate diligentele în vederea
solutionării pe cale amiabilă a divergentelor ivite între acestea.
3. Prezentul protocol va fi înregistrat în evidentele părtilor semnatare.
4. Prezentul protocol se încheie în două exemplare, căte unul pentru fiecare parte.
5. Pentru aducerea la îndeplinire a dispozitiilor prezentului protocol părtile desemnează
următoarele persoane de contact:
- din partea UGIR-1903 pe domnul Constantin Vasilescu – Imputernicit al Colegiului
Director UGIR-1903,
- din partea Tribunalului Permanent de Arbitraj Institutionalizat pe doamna Rodica Vlaicu
– presedintele Tribunalului Permanent de Arbitraj Institutionalizat:

UNIUNEA GENERALA A

TRIBUNALUL PERMANENT DE

INDUSTRIASILOR DIN ROMANIA

ARBITRAJ INSTITUTIONALIZAT

UGIR-1903
Imputernicit al Colegiului Director,

Presedinte,

Constantin VASILESCU

Rodica VLAICU
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