
ROMANIA 
JUDETUL GORJ                                                                                        
COMUNA RUNCU 
CONSILIUL LOCAL                                                                                  
 

HOTĂRÂREA  Nr.25 
privind  aprobarea protocolului de colaborare încheiat între  Fundația Mereu Aproape, Spitalul   

de Pneumoftiziologie “ Tudor Vladimirescu’,  UAT Județul Gorj si  UAT Comuna Runcu 
     

      Consiliul Local al Comunei Runcu, Județul Gorj . 
      Având in vedere ; 
      -referatul de aprobare la proiectul de hotărăre  privind aprobarea protocolului de colaborare 
încheiat între Fundația Mereu Aproape, Spitalul   de Pneumoftiziologie “ Tudor Vladimirescu’,  
UAT Judetul Gorj si  UAT Comuna Runcu      
      -raportul compartimentelor de resort (Compartimentul Juridic si Biroul financiar contabilitate) ; 
      -rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale consiliului local ; 
      -prevederile art 129, alin (2), lit d) si alin.(7), lit.c), art 129, alin(2), lit) e si  alin (9), litera a) din 
OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 
      În temeiul art.139, alin(1) si art.196, alin(1), litera a)  din OUG 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 

H O T Ă R Â Ș T E: 
 

        Art.1. Se aprobă Protocolul de colaborare  încheiat  între  Fundația Mereu Aproape, Spitalul   
de Pneumoftiziologie “ Tudor Vladimirescu’,  UAT Judetul Gorj si  UAT Comuna Runcu, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărăre. 
        Art.2. Se împuterniceşte  dl Cîmpeanu Grigore Adi - primarul comunei Runcu să semneze 
protocolul aprobat, conform art 1 si ca persoana de contact desemnata de catre UAT Comuna 
Runcu. 
        Art.3. Prin grija Secretarului comunei Runcu prezenta hotărâre va fi comunicată în termenul 
prevăzut de lege, Primarului comunei Runcu, Instituției Prefectului - județul Gorj, compartimentelor 
de specialitate ale primarului comunei Runcu, persoanelor interesate si se va aduce la cunoștință 
publică prin afișare sau publicare pe pagina de internet la adresa www.runcugorj.ro.   
      Adoptată în ședința extraordinară din data de  26.04.2021 cu un număr de 11 voturi „ 
pentru”, din cei 11 consilieri prezenţi la şedinţă, din numărul total de 15 al consilierilor în 
funcţie.      

   Data: 26.04.2021 
 

     PREȘEDINTE DE SEDINTA,                                                                CONTRASEMNEAZA, 
                CONSILIER,                                                            SECRETAR  GENERAL AL COMUNEI            
  ARBAGIC VALENTIN –COSMIN                                                             VLADUȚ CAMELIA 
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                                                                                                                                                ANEXA LA HCL 25/2021 

PROTOCOL DE COLABORARE 

Nr. FMA___/________ 

 

 

1. PĂRŢILE 

FUNDAȚIA MEREU APROAPE, persoană juridică română, cu sediul în Bucureşti, Sector 2, Str. Alecu Russo nr. 

13 - 19, et. 6, ap. 13, înregistrată la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti conform Încheierii din data de 07.09.2005 

pronunţată în Dosarul nr. 453/PJ/2005, înscrisă în Registrul Naţional al Persoanelor Juridice fără Scop Patrimonial 

prin Certificatul nr.19/05.10.2005, CIF 18212553, data atribuirii CIF 13 decembrie 2005, cont în Lei: 

RO86BTRL000AJUTEU8848RON, deschis la Banca Transilvania, tel: 021.527.19.93/94/95, fax: 021.527.19.96, 

reprezentată legal prin dna. Cornelia-Alessandra Constantinescu, în calitate de Președinte al Consiliului Director, 

denumită în continuare Fundația, 

 

Şi 

 

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU, cu sediul în comuna Runcu, Judetul Gorj, Cod de 

Înregistrare Fiscală 4351870, cont RO09TREZ33621F332100XXXX deschis la Trezoreria Târgu Jiu, telefon 0253278691, 

fax 0372252565, email office.spitaltv@gmail.com reprezentată legal prin dl Ion Ciochină, în calitate de Manager, denumită 

în continuare Partener,, 

 

Şi 

 

U.A.T. JUDETUL GORJ, persoana juridica de drept public, cu sediul în Targu Jiu, judeţul Gorj, Str.Victoriei nr. 4, Cod de 

Înregistrare Fiscală 4956057, cont RO76TREZ3365044XXX002051 deschis la Trezoreria Municipiul Tg Jiu, telefon 

0253/417465; 0253/214006; 0253/213724 fax 0253/212023; 0253217854, email consjud@cjgorj.ro reprezentată legal prin 

dna/dl Cosmin - Mihai Popescu, în calitate de Presedinte, denumită în continuare Consiliul Județean Gorj 

 

Şi  

 

U.A.T. COMUNA RUNCU, persoana juridica de utilitate publica, cu sediul în satul Runcu , comuna Runcu, judeţul Gorj, 

Str.  Cheile Sohodolului nr. 248, Cod de Înregistrare Fiscală 4448229, cont RO43TREZ24A510103203030X deschis la 

Trezoreria Municipiul Tg Jiu , telefon 0253278818 / 0724215259, fax 0253279400, email primariaruncu@yahoo.com 

reprezentată legal prin dl. CÎMPEANU GRIGORE ADI, în calitate de PRIMAR, denumită în continuare Primăria, 

 

Denumite în continuare în mod colectiv Părţile şi în mod individual Partea, convin urmatoarele: 

 

PREAMBUL 

i) Având în vedere că: 
Avand in vedere faptul ca Fundația este o organizație non-guvernamentală, persoană juridică fără scop lucrativ, ce 

își desfașoară activitatea în domeniul umanitar, social, medical s.a.,  
Avand in vedere faptul ca Infecția COVID-19 se dovedește a fi mai mult decat o boală respiratorie si ca pe termen 

lung poate afecta și alte organe, nu numai plămânii,  

Avand in federe faptul ca sechelele infecției COVID-19 pot crea probleme de sănătate precum oboseala, vedere 

încețoșată, dificultăți de respirație, dureri musculare, dureri de cap, depresie, anxietate, gânduri suicidare, 

Avand in vedere faptul ca pandemia provocata de noul coronavirus a provocat efecte devastatoare în planurile 

medical, social, economic dar și emotional, 

Avand in vedere faptul ca Fundația deruleaza proiectul “Centru recuperare post SARS-CoV-2” al carei scop 

este de a ajuta sistemul medical de stat în implementarea unor programe de recuperare post-Covid-19 prin achiziționarea de 

aparatură medicală de recuperare respiratorie, musculară și musculo-scheletală, introducerea terapiei psihologice 

individuale și de grup, crearea unui program de socializare între pacienți și activități în aer liber etc pentru recuperare 

fizico-emoțională, 

Avand in vedere faptul ca Fundația dorește să dezvolte competențe din sfera participării publice a comunităţilor 

locale, județene și naționale, 

Avand in vedere faptul ca Fundația dorește să promoveze voluntariatul si modalităţile concrete de valorizare a 

voluntarilor implicaţi în acțiuni de interes comunitar în beneficiul şi cu ajutorul comunității,  
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ii) Spitalul, Consiliul Județean și Primăria au fost  de acord să se alăture acestui proiect şi să participe alături de Fundaţie la 

acţiunile şi activităţile ce vor fi desfăşurate în cadrul acestuia, în vederea îndeplinirii obiectivelor proiectului “ Centru 

recuperare post SARS-CoV-2” 

 

Părţile, au convenit, de comun Protocol, încheierea prezentului Protocol de colaborare (“Protocolul”) cu respectarea 

următoarelor clauze: 

 

2. OBIECTUL PROTOCOLULUI 

2.1. Prin semnarea prezentului Protocol partile îşi exprimă acordul de colaborare şi susţinere reciprocă în scopul derulării, 

promovării şi îndeplinirii obiectivelor proiectului „Centru recuperare post SARS-CoV-2”, precum si în scopul 

implementarii activităţilor si indeplinirii obiectivelor aferente fiecărei etape a proiectului elaborat de Fundatie, tinand cont de 

nevoile specifice agreate de părți pentru fiecare dintre componentele proiectului.  

 

3. DURATA PROTOCOLULUI 

3.1. Protocolul intră în vigoare la data semnării sale de către ultima Parte și este valabil până la data de 30.04.2022. Rezilierea 

Protocolului poate fi făcută doar în scris, sub forma unui Act Adițional. Notificarea intenţiei de reziliere a Protocolului 

trebuie înaintată de către oricare dintre Părţi cu maxim 15 zile înainte de expirarea termenului Protocolului și va fi semnată de 

către Părți sau de către reprezentanții lor.  

 

4. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 

 4.1. Părţile se obliga să-si acorde suportul necesar în vederea îndeplinirii obiectivelor proiectului „Centru recuperare post 

SARS-CoV-2” si a implementarii proiectului așa cum el a fost agreat de Părți. 

4.2. Partenerul: 

 4.2.1. Înţelege şi este de acord să se implice alături de Fundaţia Mereu Aproape în desfăşurarea Proiectului “ Centru 

recuperare post SARS-CoV-2” în vederea îndeplinirii obiectivelor agreate de Părți și așa cum sunt ele detaliate în Anexa 1 a 

prezentului Protocol de Colaborare. 

 4.2.2. Înţeleg şi sunt de acord să contribuie la derularea proiectului şi să îşi respecte obligaţiile asumate prin încheierea 

prezentului Protocol  în care vor fi detaliate obligaţiile şi drepturile fiecărei părţi. 

 4.2.3. Înţeleg şi sunt de acord să desfăşoare activităţile necesare implementarii proiectului, în mod prompt, afectând 

timpul şi toate resursele necesare şi suficiente, capacitatea şi abilităţile pentru a aduce la îndeplinire scopul Protocolului, 

inclusiv prin recrutarea si implicarea de voluntari in proiect. 

 4.2.4. Se obliga sa nu faca nimic de natura a aduce atingere imaginii, numelui, marcilor sau a intereselor Fundaţiei 

Mereu Aproape şi a/ale partenerilor săi (sponsori) in proiect. 

 

5. INFORMAŢII. PROTECŢIE. CONFIDENŢIALITATE 

5.1. Fundaţia va pune la dispoziţia Părților toate informaţiile necesare implementarii proiectului. 

5.2. Partenerul se obligă să asigure totală protecţie şi confidenţialitate pentru toate elementele, datele, informaţiile şi 

documentele puse la dispoziţie de către Fundaţie, indiferent dacă acestea poartă sau nu menţiunea “confidenţial”. 

5.3. Părţile garantează şi se obligă să asigure totală confidenţialitate cu privire la semnarea prezentului Protocol, (inclusiv a 

modificărilor apărute ulterior semnării lui şi a Contractului de colaborare precum și a informaţiilor şi datelor transmise între 

ele, legate, direct sau indirect, de cele de mai sus). Părțile convin să nu divulge unor  terțe părți (cu excepţia unui număr 

restrâns și selectat dintre angajații şi/sau colaboratorii săi care trebuie să aibă cunoştinţă de acestea) cuprinsul acestui Protocol 

de Colaborare. 

5.4. Partenerul se va asigura că angajații/colaboratorii care trebuie să cunoască informaţiile transmise de Fundaţie, au fost 

informaţi cu privire la caracterul confidenţial al informaţiilor și respectă prezentele obligații referitoare la confidențialitate. 

5.5. Nerespectarea clauzei de confidențialitate de către oricare din Părți atrage plata unor daune interese în cuantum egal cu 

valoarea totală a daunei. 

 

6. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ 

6.1. În cazul în care Partenerul realizează materiale pentru Fundaţie şi/sau proiect, acesta, în calitate de titular al drepturilor 

de exploatare, drepturi patrimoniale de autor şi conexe dreptului de autor asupra materialelor realizate cedează Fundaţiei 

aceste drepturi conform celor menţionate la art. 6.2. 

6.2. Drepturile asupra materialelor realizate de către Partener urmează să fie cesionate cu caracter exclusiv şi nelimitat către 

Fundaţie. Teritoriul pentru care se face cesiunea este România. Cesiunea se realizează cu titlu gratuit.  

6.3. Toate materialele realizate vor purta logo/semnătura Fundaţiei Mereu Aproape şi a 

colaboratorilor/sponsorilor/partenerilor săi. 

6.4. Cu titlu de excepţie, fără nicio restricție teritorială ori temporală, și fără îndeplinirea niciunei formalități și fără plată 

vreunei sume, operele puse la dispoziția Fundaţiei de către Partener, vor putea fi exploatate de Fundaţie sau colaboratorii săi, 

în tot sau în parte, în forma primită, modificată, transformată ori completată, în vederea participării la concursuri/festiva luri 
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ori pentru promovarea sau prezentarea pe orice cale şi cu orice destinație a activității Fundaţiei (cum ar fi, cu titlu de 

exemplu: cinema, tv, internet, inclusiv poșta electronică). 

 

7. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR  

7.1. Prezentul înscris serveşte interesul comun al Părţilor care se obligă să-l execute întocmai şi întrutotul cu bună credinţă, 

sinceritate şi seriozitate. 

7.2. Părţile se obligă să urmărească şi să se informeze reciproc asupra derulării Protocolului. 

7.3. Nicio Parte nu poate modifica unilateral prezentul Protocol. Modificarea poate interveni numai prin acordul de voinţă 

exprimat al Părţilor, prin semnarea unui Act Adiţional. 

7.4. Neexecutarea, executarea defectuoasă sau executarea cu întârziere a obligaţiilor asumate în prezentul Protocol angajează 

pentru partea în culpă răspunderea în condiţiile Codului Civil. 

 

8. FORŢA MAJORĂ ŞI CAZUL FORTUIT 

8.1. Forţa majoră exonerează de răspundere Partea care o invocă cu cerinţa notificării celorlalte Părţi în termen de 2 (două) 

zile de la apariţie. Pe durata forţei majore Părţile se obligă să ia toate măsurile necesare pentru limitarea consecinţelor 

acesteia. 

8.2. De asemenea, Partea care invocă cauza de forţă majoră, se obligă să comunice în scris celorlalte Părţi, în termen de 2 

(două) zile data încetării cauzei de forţă majoră. 

8.3. În cazul în care situaţia de forţă majoră depăşeşte o durată de o lună de zile, operează în favoarea fiecăreia dintre Părţi 

dreptul de renunţare la Protocol. 

 

9. LITIGII 

9.1. Eventualele litigii care s-ar putea ivi în legătură cu acest Protocol vor fi soluţionate pe cale amiabilă, iar dacă părţile nu 

reuşesc să soluţioneze pe cale amiabilă neînţelegerile, Părţile se vor adresa instanţelor de judecată competente din Municipiul 

București. 

 

10. LIMBĂ CARE GUVERNEAZĂ PROTOCOLUL 

10.1. Limba care guvernează prezentul Protocol este limba română. 

 

11. NOTIFICĂRI 

11.1 Părţile au desemnat fiecare câte o persoană de contact, respectiv dna Adriana Pava din partea Fundaţiei, dl/dna Ion 

Ciochina din partea Partenerului, dl/dna __________________________ din partea Consiliului Județean și dl/dna Cimpeanu 

Grigore Adi din partea UAT Comuna Runcu, care vor ţine permanent şi eficient legătura între ele, pentru realizarea 

obiectivelor fixate. 

11.2 Orice notificare adresată de către una din Părţi celeilalte va trebui să fie realizată în scris, prin fax cu confirmare de 

primire, prin scrisoare recomandată (prin poştă sau curier) cu confirmare de primire sau prin email cu confirmare de primire.  

11.3  Notificarea se considera realizată după cum urmează: 

- În cazul notificării prin fax sau prin email, se considera primită în aceeaşi zi lucrătoare în care a fost expediată, dacă 

primirea s-a făcut până în ora 18; 

- În cazul notificării prin poştă sau curier, la data menţionată de oficiul poştal primitor pe aceasta confirmare. 

Notificările vor fi adresate, în lipsa de modificări notificate, în atenţia persoanelor desemnate la art. 11.1 şi la adresele 

următoare: 

 

Pentru Fundaţie: 

În atenţia: dnei Adriana Pava 

Email: adriana@fundatiamereuaproape.ro 

Adresă: Str Alecu Russo, nr 13-19, etj 6, ap 13, sector 2, Bucureşti 

Ţel: 021.527.19.93/94/95 

Fax: 021.527.19.96 

Mobil: 0745 100 993 

 

Pentru Partener 

Email: office.spitaltv@gmail.com 

Adresă: Comuna Runcu, județul Gorj 

Ţel. 0253278691; 

Fax: 0372252565. 
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Pentru UAT JUDETUL GORJ  

Email: consjud@cjgorj.ro 

Adresă: Targu Jiu, strada Victoriei, nr. 4, Judetul Gorj; 

Tel. 0253/417465; 0253/214006; 0253/213724; 

Fax: 0253/212023; 0253217854 ; 

 

Pentru UAT COMUNA RUNCU   

Email: primariaruncu@yahoo.com 

Adresă: Sat Runcu , Comuna Runcu , strada Cheile Sohodolului nr. 248, Judetul Gorj 

Ţel. 0253 278818; 0253 278808; 0724215259; 

Fax: 0253 279400. 

 

XII. DISPOZIŢII FINALE 

12.1 În cazul în care oricare din prevederile Protocolului devin nule sau inaplicabile, prin efectul legii, o astfel de nulitate sau 

inaplicabilitate nu afectează restul prevederilor din prezentul Protocol, Părţile fiind de acord să înlocuiască respectivele 

prevederi nule sau inaplicabile, cu alte prevederi care să reflecte intenţiile Părţilor, conform legii. 

12.2 Orice completare şi/sau modificare a prezentului Protocol va fi valabilă numai atunci când este convenită de Părţi, in 

scris, prin semnarea unui Act Aditional. 

12.3. Titlurile paragrafelor şi articolelor din Protocol sunt inserate pentru a le facilita lectura, dar nu pot fi în nici un caz 

folosite pentru a ghida interpretarea lor.  

12.4. Faptul că una dintre părţi nu invocă sau întârzie să invoce o abatere a celorlalte Părţi de la una din obligaţiile sale  nu 

poate fi interpretată ca o renunţare la obligaţia în cauză şi nu va putea împiedica partea îndreptăţită să o invoce pe viitor.  

12.5. Părţile declară şi garantează că au capacitatea legală şi toate autorizaţiile necesare pentru încheierea în mod valabil a 

prezentului Protocol.  

12.7. Fiecare persoană fizică care semnează Protocolul în numele uneia dintre părţi, declară şi garantează că a fost pe deplin 

împuternicită să semneze acest Protocol. 

12.8. Protocolul a fost încheiat la data semnării de către ultima Parte, în 4 (patru) exemplare originale, câte unul pentru 

fiecare Parte. 

 

Fundația Mereu Aproape       Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu 

 

 

 

 

 

 

UAT JUDETUL GORJ  

 

 

 

 

 

 

UAT Comuna Runcu  

 

 

 

  PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                SECRETAR GENERAL, 

ARBAGIC VALENTIN COSMIN                                                             VLADUT CAMELIA 
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