
PROTOCOL DE COLABORARE 

1 
 

 
Preambul 
Semnatarii prezentului protocol de colaborare sunt proprietari de imobile de pe strada 
_________________ din localitatea _________________, care doresc să se implice activ în 
rezolvarea problemelor de infrastructură, servicii publice, amenajări şi intervenții  urbane, conservarea 
şi protecția patrimoniului şi liniște şi siguranță pe domeniul public. Rezolvarea problemelor identificate  
va conduce la îmbunătățirea  condițiilor de locuire şi de vecinătate şi la  îmbunătățirea calității vieții pe 
străzile pe care locuiesc. Semnatarii protocolului de colaborare se constituie într-o Asociație Civică 
Stradală, ca grup civic de inițiativă care acționează unitar, colaborează cu toate instituțiile şi firmele 
responsabile de rezolvarea problemelor  identificate şi participă la decizia publică pe teme de interes 
pentru îmbunătățirea condițiilor de locuit în localitatea __________________________ 

 
Asociația Civică are următoarele caracteristici: 

 Se formează pentru a soluționa problemele care afectează viața cotidiană a membrilor (condiții de 
locuire, probleme de vecinătate, servicii publice, siguranța lor și a familiilor pe stradă,  acces la 
transport, acces la un mediu sănătos,  la spații de recreere etc.) 

 Se formează prin libera voință a locuitorilor unei străzi 
 Este o structură deschisă, la  care cetățenii de pe stradă pot adera sau se pot retrage oricând   
 Este o structură democratică, în care nu există ierarhie, toți membrii sunt egali și fiecare membru 

are un vot 
 Membrii participă la activitățile Asociației după posibilități:  unii se implică direct în acțiuni, iar alții 

doar prin  participare la consultare şi decizie 
 Activitatea Asociației civice se bazează pe voluntariatul membrilor 
 Se auto-organizează și își stabilește prioritățile de acțiune prin decizia majorității 
 Comunică intențiile şi rezultatele acțiunilor tuturor cetățenilor de pe stradă, chiar dacă nu sunt 

membrii ai Asociației  
 Reprezintă strada în relațiile cu autoritățile publice, prestatorii de servicii şi alte instituții şi 

organizații 
 Este o formă de auto-împuternicire şi activare a cetățenilor în viața publică a localității 

 
I. OBIECTUL  PROTOCOLULUI 

Constituire 
Art. 1. Proprietarii de imobile (case, apartamente, spații cu altă destinație decât cea de 
locuință, case cu frontul la străzile din asociație) sau împuterniciți ai proprietarilor de pe strada 
___________________din localitatea __________________ convin de comun acord la înființarea 
Asociației  Civice  Strada ___________________, care este un grup civic de inițiativă şi acțiune,  
nonprofit, neguvernamental şi apartinic.  
Scop 
Art. 2. Înființarea Asociației  Civice  Strada ___________________ se face prin liberul 
consimțământ a membrilor, în scopul susținerii bunăstării sociale prin asigurarea condițiilor optime de 
locuire și vecinătate și buna administrare a străzii prin participare civică, sprijinirea lucrărilor publice și 
de infrastructură și conservarea monumentelor culturale.  
Obiective 
Art. 3. Asociația Civică Stradală va urmări îndeplinirea următoarelor obiective:  
1. Semnalarea către autoritățile locale, supravegherea și reglementarea aspectelor legate de întreținerea 

și îmbunătățirea domeniului public (circulație, mobilier urban, marcaje)  
2. Intervenția la instituțiile abilitate pentru reglementarea circulației, staționării și parcării pe străzile din 

asociație,  cu respectarea legislației în vigoare 
3. Semnalarea către prestatorii de servicii și autoritățile locale, supravegherea și reglementarea aspectelor 

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

4. Conservarea și protejarea patrimoniului construit (acoperișuri, fațade, curți, porți, pasaje) în colaborare 
și cu ajutorul instituțiilor responsabile 

5. Organizarea și participarea la activități civice-cetățenești, de implicare în decizia publică, monitorizarea 
serviciilor publice și animație stradală 

6. Semnalarea către instituțiile responsabile a aspectelor care afectează liniștea și siguranța locuitorilor 
străzilor din asociație   

7. Atragerea sponsorizărilor și donațiilor pentru acțiuni civice, dotări și evenimente 
8. Atragerea finanțărilor prin proiecte și programe în colaborare cu instituții publice și organizații ale 

societății civile pentru asigurarea dotărilor și bunei administrări a străzii 
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II. MODALITĂŢI ŞI PRINCIPII DE COLABORARE 

Membrii  
Art. 4. (1) Poate deveni membru al Asociației Civice Stradale orice proprietar al unui imobil 
situat pe strada ______________________ și străzile adiacente, din localitatea 
_______________, care subscrie scopului şi obiectivelor şi poate participa la activitățile 
Asociației Civice Stradale. 
(2) Înscrierea în Asociația Civică Stradală se face prin adeziune scrisă  
(3) Fiecare membru se angajează să sprijine şi/sau să participe la deciziile privind inițiativele 
asociației şi la implementarea acțiunilor asociației 
Art. 5. Activitatea membrilor Asociației Civice Stradale este voluntară, cu excepția activității 
depuse în cadrul proiectelor finanțate din diferite surse, în care echipele de proiect sunt 
remunerate conform prevederilor legislației  muncii pe perioada derulării proiectelor.  
 
Drepturile membrilor 
Art. 6. Membrii Asociației Civice Stradale au următoarele drepturi: 
a) Să inițieze activități şi programe care deservesc scopul şi obiectivele asociației 
b) Să participe la activitățile organizate de asociației 
c) Să obțină sprijin pentru desfășurarea activității lor - sub toate formele şi în limitele obiectivelor 

asociației 
d)  Să exprime liber şi argumentat opinii, sugestii, propuneri, critici în orice probleme legate de 

obiectivele sau activitatea asociației 
e) Să aibă acces la formele de informare şi documentare de care dispune asociația 
f) Să beneficieze de instruiri, specializare şi perfecționare cu sprijinul asociației, în limita fondurilor 

disponibile; 
g) Să se retragă din asociație  prin cerere scrisă; 
h) Să recomande noi membri și să disemineze informații despre activitatea asociației. 
 
Obligațiile membrilor 
Art. 7. Membrii Asociației Civice Stradale au următoarele obligații: 
a) Să respecte prevederile prezentului protocol de colaborare  
b) Să participe la acțiunile şi programele inițiate şi derulate de asociație, după posibilități;  
c) Să coopereze în calitate de parteneri, în mod transparent, urmărind același scop, în cadrul 

diferitelor activități ale asociației  
d) Să nu utilizeze cele convenite în cadrul protocolului în scopuri religioase sau politice. 
 
Organizarea 
Art. 8. Activitățile Asociației Civice Stradale sunt coordonate de o echipă operativă formată din 
3-5 membri aleși dintre membrii activi  ai asociației care au următoarele atribuții:.  
a) Organizarea întâlnirilor Asociației Civice Stradale 
b) Asigurarea comunicării între membrii asociației  
c) Realizarea demersurilor, inițiativelor, acțiunilor aprobate de asociație.  
d) Organizarea intervențiilor de urgență  
e) Raportarea rezultatelor inițiativelor şi acțiunilor Asociației Civice Stradale 
Art. 9. Asociația Civică Stradală se întâlnește lunar sau ori de câte ori este nevoie, la 
convocarea echipei operative sau a cel puțin 3 membri ai asociației. Frecvența întâlnirilor 
asociației depinde de activitățile derulate şi poate fi modificată la cererea membrilor.  
Art. 10. Hotărârile Asociației Civice Stradale sunt validate cu acordul majorității  membrilor 
prezenți. Hotărârile sunt comunicate tuturor membrilor Asociației Civice Stradale în scris sau 
prin afișaj. 
 

III. DURATA PROTOCOLULUI 
Art. 11. Durata de funcționare a Asociației Civice Stradale este pe termen nedeterminat. 

 
IV. ÎNCETAREA PROTOCOLULUI 

Art. 12.  Prezentul protocol încetează: 
a) prin acord comun al membrilor Asociației Civice Stradale, consemnat într-un act adițional; 
b) de plin drept, în cazul în care semnatarii nu își respectă obligațiile asumate, fără orice altă 

formalitate; 
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c) în cazul în care realizarea obiectului protocolului devine imposibilă din motive independente de 
voința semnatarilor; 

d) în caz de forță majoră. 
 

V. DISPOZIŢII FINALE: 
Art. 13. (1) Prezentul protocol poate fi modificat sau completat prin acordul comun al membrilor 
Asociației Civice Stradale, consemnat într-un act adițional. 
(2) Prezentul protocol este întocmit şi guvernat de legea română prin Constituția României (art. 40.- 
Dreptul de asociere) şi în conformitate cu Declarația Universală a Drepturilor Omului (art. 20, art. 23 
alin. 4), Convenția Europeană pentru apărarea drepturilor omului şi libertăților 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  (membri)       Semnături (membri) 
 
________________________________   ___________________________________ 
 
 
________________________________   ___________________________________ 

 


