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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

   

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Protocolului de colaborare între Județul Giurgiu și Camera de Comerț, 

Industrie și Agricultură Giurgiu 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

întrunit în şedinţă extraordinară, 

 

Având în vedere:  

- referatul de aprobare nr.14514 din 24 august 2021 al preşedintelui; 

- raportul de specialitate nr.14522 din 24 august 2021 al Direcției Juridice și administrație 

publică; 

- avizul nr.10 din 26 august 2021 al Comisiei pentru educaţie, cultură, tineret şi sport; 

- avizul nr.45 din 26 august 2021 al Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență; 

- prevederile art.173 alin.(5) lit.a) și alin.(7) lit.a), art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat la art.139 

alin.(3) lit.f), art.197 alin.(1), (3)-(5) art.198 alin.(1)-(2), art.200 din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
Art.1. (1) Se aprobă Protocolul de colaborare între Judeţul Giurgiu, prin Consiliul 

Județean Giurgiu și Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Giurgiu, conform Anexei la 

prezenta hotărâre. 

(2). Scopul cooperării îl constituie oferirea reciprocă de suport în realizarea studiilor, 

strategiilor și prognozelor privind organizarea și dezvoltarea formării profesionale inițiale în 

învățământul dual din județul Giurgiu. 

Art.2. Se împuterniceşte preşedintele Consiliului Judeţean Giurgiu să semneze Protocolul 

de colaborare între Judeţul Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu și Camera de Comerț, 

Industrie și Agricultură Giurgiu. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-Județul Giurgiu în vederea 

exercitării controlului de legalitate, Direcției Juridice și administrație publică și Camerei de 

Comerț, Industrie și Agricultură Giurgiu pentru ducere la îndeplinire și se aduce la cunoștință 

publică prin grija secretarului general al județului. 

 

 
    PREȘEDINTE, 

   Dumitru Beianu 

  CONTRASEMNEAZĂ, 

    SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

      Aurelia Brebenel 

 

 

Giurgiu, 30 august 2021 

Nr. 190 

 
Adoptată cu 27 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 ”abțineri” 
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Anexă 

la Hotărârea nr.190 din 30 august 2021 

                     a Consiliului Judeţean Giurgiu 

 

PROTOCOL DE COLABORARE 

 

Capitolul 1. PĂRŢILE CONTRACTULUI 

1.1. Judeţul Giurgiu prin Consiliul Judeţean Giurgiu, cu sediul în municipiul Giurgiu, 

Bulevardul Bucureşti, nr.10, judeţul Giurgiu, reprezentat prin preşedinte Dumitru Beianu, 

denumit în continuare Județul 

şi 

1.2. Camera de Comerț, Industrie și Agricultură  Giurgiu, cu sediul în municipiul 

Giurgiu, Bulevardul CFR, nr.58, judeţul Giurgiu, reprezentată prin președinte 

……………………., denumită în continuare Camera  

 

Capitolul 2. SCOPUL COOPERĂRII  

2.1. Părțile, de comun acord, au încheiat prezentul Protocol, în temeiul Hotărârii 

nr.______ din _________ a Consiliului Județean Giurgiu și Hotărârii nr.______ din _________ a 

Colegiului de Conducere al Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Giurgiu.  

2.2. Scopul cooperării îl constituie oferirea reciprocă de suport în realizarea studiilor, 

strategiilor și prognozelor privind organizarea și dezvoltarea formării profesionale inițiale în 

învățământul dual din județul Giurgiu.  

2.3. Obiectivele cooperării sunt: 

a. Valorificarea eficientă a capacităților specifice deținute de cele două părți în scopul 

organizării și dezvoltării învățământului dual la nivelul județului Giurgiu; 

b. Crearea unui sistem de informare care să asigure comunicarea operativă a datelor și 

informațiilor necesare îndeplinirii atribuțiilor specifice părților, cu respectarea prevederilor 

legale privind accesul și utilizarea informațiilor de interes public și a celor cu caracter personal; 

c. Stabilirea periodică, de comun acord, a activităților ce se vor derula în parteneriat, 

urmând a se completa anexe la prezentul Protocol de colaborare pentru activitățile majore; 

d. Participarea cu reprezentanți comuni / constituirea de grupuri de lucru / echipe de 

proiect cu scopul de a asigura obiectivele prezentului Protocol, prin anexe la prezentul; 

e. Elaborarea și derularea de către părți, în domeniile complementare, de strategii, acțiuni 

și programe comune; 

f. Elaborarea materialelor privind promovarea învățământului profesional inițial în sistem 

dual, cu accent pe specificul județului Giurgiu. 

 

Capitolul 3. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR  

3.1. Judeţul Giurgiu, prin Consiliul Judeţean Giurgiu: 

a. Susține, conform legislației în vigoare, toate demersurile referitoare la învățământul 

profesional în sistem dual, precum și identificarea nevoilor de calificare – formare existente și 

sprijină elaborarea unui plan unitar pentru îmbunătățirea educației, formării, certificării și 

recunoașterii profesionale inițiale în sistem dual; 

b. Încheie acorduri de cooperare cu alte autorități publice locale și organisme, în vederea 

dezvoltării în județul Giurgiu, a modelului de învățământ profesional în sistem dual.  

3.2. Camera de Comerț, Industrie și Agricultură  Giurgiu:  

 a. Realizează activitatea de suport și monitorizare, conform legislației în vigoare, a 

instruirii practice în cadrul agenților economici din județul Giurgiu, a programelor de formare 

profesional – tehnică în sistem dual 

 b. Încheie acorduri de cooperare cu alte autorități publice locale și agenții economici, în 

vederea dezvoltării pieței forței de muncă, corelării cererii și ofertei de forță de muncă, a 

implementării modelului de învățământ profesional în sistem dual; 
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 c. inițiază, dezvoltă și menține dialogul permanent cu actorii relevanți ai pieței forței de 

muncă; 

 d. Participă la procesul de ghidare și orientare în carieră a tinerilor; 

 e. Participă la elaborarea calificărilor profesionale și a profilurilor / standardelor 

ocupaționale pe domeniul de competență al Camerei; 

 f. Realizează parteneriate sociale la nivelul ramurilor economiei în domeniul formării 

profesionale, în scopul susținerii învățământului profesional tehnic în sistem dual și formării 

continue, conform cerințelor pieței forței de muncă. 

 

Capitolul 4. DURATA PROTOCOLULUI 

 4. Durata contractului este de 3 ani, cu începere de la data semnării acestuia, cu 

posibilitatea de modificare prin acordul părților. 

Capitolul 5. ÎNCETAREA PROTOCOLULUI  

 5.1. Prezentul contract încetează: 

a. la expirarea termenului stabilit, dacă nu s-a convenit prelungirea acestuia, prin acordul 

părţilor; 

 b. ca urmare a neîndeplinirii sau imposibilității îndeplinirii obligaţiilor asumate de părţi; 

 5.2.  Prezentul contract încetează de drept în cazul apariției unor modificări legislative 

care împiedică realizarea scopului cooperării. 

 Capitolul 6. FORȚA MAJORĂ  

 6.1. Forța majoră exonerează de răspundere părțile, în cazul neexecutării parțiale sau 

totale a obligațiilor stipulate în prezentul Protocol. Prin forță majoră se înțelege un eveniment 

independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea Protocolului 

și care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate. 

 6.2. Partea care invocă forța majoră are obligația să aducă la cunoștință celorlalte părți, în 

scris, cel mai târziu în 5 (cinci) zile de la apariție, iar dovada forței majore, împreună cu 

avertizarea asupra efectelor și întinderii posibile a forței majore, se va comunica în maximum 15 

(cincisprezece) zile de la apariție. 

6.3. Partea care invocă forța majoră are obligația să aducă la cunoștința celeilalte părți 

încetarea cauzei de forță majoră, în maximum 15 (cincisprezece) zile de la încetare. 

6.4. Dacă aceste împrejurări și consecințele lor durează mai mult de 6 (șase) luni, fiecare 

asociat poate renunța la executarea Protocolului pe mai departe. Niciuna din părți nu are dreptul 

la despăgubiri de la cealaltă parte, dar au îndatorirea de a-și onora toate obligațiile până la data 

producerii forței majore. 

Capitolul 7. DISPOZIȚII FINALE 

 7.1. Orice modificare a prezentului contract va fi valabilă numai atunci când este 

convenită în scris de ambele părţi, prin act adiţional. 

7.2. Toate neînţelegerile apărute între părţi în legătură cu interpretarea şi executarea 

prezentului acord se soluţionează pe cale amiabilă, sau, dacă aceasta nu este posibilă, de către 

instanţele de judecată. 

7.3.Toate comunicările care urmează a se efectua între părți, ca urmare a derulării 

Protocolului vor fi făcute în scris, fax, telefon sau e-mail. 

7.4. Părţile consimt că prezentul acord este guvernat de legea română.  

Prezentul acord de asociere a fost încheiat astăzi _________________, într-un număr de  

4 (patru) exemplare originale, de egală valoare juridică, câte două pentru fiecare parte. 

 

   JUDEŢUL GIURGIU                         CAMERA DE COMERȚ,  

                                                                 INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ GIURGIU       
    

  PREȘEDINTE, 

   Dumitru Beianu     CONTRASEMNEAZĂ, 

    SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

      Aurelia Brebenel                             


