
B I B L I O T E & ^ p D E T E A N Ă 
I. H. R O T Î Î L E S C U 

DÂMBOV1TA 

PROTOCOL de COLABORARE 
NR. 393/28.01.2015 

REGISTRATURA 
NR. INTRARE ... 

Prezentul protocol s-a încheiat între: 

BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ „CAROLI", cu sediul în Bucureşti, str. Boteanu, nr. 
1. sector 1, numită în continuare BCU „CAROL 1", tel./fax: 0213120108, cod fiscal 5042660, având 
cont nr. RO24TREZ7015003XXX000061 deschis la Trezoreria Sectorului 1, reprezentată legal prin 
doamna Conf. univ. dr. Mirelle - Carmen Rădoi, în calitate de Director General, pe de o parte 

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „Ion Heliade Rădulescu" DÂMBOVIŢA, cu sediul în Târgovişte, str. 
Stelea, nr. 2, judeţul Dâmboviţa, telefon: 0245 / 612 316, fax: 0372 / 870 442 cod fiscal nr. 4279677, 
având cont nr. RO66TREZ24A670302200130X, deschis la Trezoreria Târgovişte, reprezentată legal 
prin doamna Prof. univ. dr. Agnes Erich, în calitate de Director General, pe de altă parte. 

I. OBIECTUL PROTOCOLULUI 
1.1. Obiectul prezentului protocol îl constituie atât acordarea de asistenţă reciprocă din punct de vedere 
metodologic, cât şi buna desfăşurare a activităţii profesionale; colaborarea dintre părţi pentru 
promovarea valorilor culturale naţionale şi internaţionale, organizarea de activităţi, evenimente, 
conferinţe si expoziţii de interes comun. 

1.2. Aspectele vizate de acesta se referă la: 
a) Organizarea în comun de evenimente care intră în aria de interes a BIBLIOTECII 

JUDEŢEANĂ „Ion Heliade Rădulescu" DÂMBOVIŢA şi BIBLIOTECA CENTRALĂ 
UNIVERSITARĂ „CAROL I". 

b) Dezvoltarea unor proiecte cultural-ştiinţifice destinate creşterii vizibilităţii şi prestigiului celor 
două entităţi, precum şi pentru promovarea valorilor româneşti în dialogul intercultural 
universal. 

c) Promovarea reciprocă a evenimentelor către studenţi, cadre didactice, cercetători şi mediul 
cultural român. 

d) Punerea reciprocă la dispoziţie a resurselor materiale şi umane pentru derularea unor activităţi 
de interes comun. 

II. DURATA PROTOCOLULUI 
2.1. Protocolul de colaborare se încheie pe o durată de 12 luni, începând cu data semnării lui de către 
ambele părţi. 
2.2. Protocolul de colaborare poate fi reziliat unilateral în orice moment de către oricare dintre părţi, cu 
un preaviz de 15 zile calendaristice, fără a fi necesară o justificare în acest sens. 
2.3. Protocolul de colaborare poate fi prelungit prin încheierea unui Act adiţional semnat, ştampilat şi 
datat de către ambele părţi. 

3.1. BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ „CAROL I" 
a) informează BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „Ion Heliade Rădulescu" DÂMBOVIŢA, în 

timp util asupra obiectivelor şi planului de activităţi ale proiectelor comune; 

III. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
* 
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b) pune la dispoziţia BIBLIOTECII JUDEŢENE „Ion Heliade Rădulescu" DÂMBOVIŢA 
materialele necesare pentru întocmirea comunicatelor de presă şi ştirilor despre 
evenimentele organizate împreună; 

c) informează BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „Ion Heliade Rădulescu" DÂMBOVIŢA 
despre activităţile, personalul şi resursele necesare pentru proiectele desfăşurate în comun; 

d) pune la dispoziţia BIBLIOTECII JUDEŢENE „Ion Heliade Rădulescu" DÂMBOVIŢA 
cu titlu gratuit sau oneros, spaţii pentru organizarea diverselor evenimente ce au legătură cu 
prezentul protocol. In acest sens se vor încheia Acte adiţionale la prezentul protocol în care 
să se precizeze modalitatea de punere la dispoziţie a spaţiilor antemenţionate, denumirea 
proiectului/ evenimentului, durata acestuia, precum şi orice alte clauze pe care părţile le vor 
considera necesare; 

e) asigură logistica necesară desfăşurării activităţilor incluse în proiectele agreate; 
f) promovează proiectele comune prin canalele proprii şi prin mijloace de comunicare în masă 

având prezente numele şi sigla BIBLIOTECII JUDEŢENE „Ion Heliade Rădulescu" 
DÂMBOVIŢA precum şi menţionând sprijinul acordat de aceasta; 

g) comunică rolul de partener al BIBLIOTECII JUDEŢENE „Ion Heliade Rădulescu" 
DÂMBOVIŢA tuturor celor implicaţi în derularea proiectelor comune. 

3.2. BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „Ion Heliade Rădulescu" DÂMBOVIŢA: 

a) informează BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ „CAROL I" în timp util 
asupra obiectivelor şi planului de activităţi ale proiectelor; 

b) informează BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ „CAROL I" despre 
activităţile, proiectele desfăşurate în comun; 

c) asigură logistica necesară desfăşurării activităţilor incluse în proiectele agreate; 
d) promovează proiectele comune prin canalele proprii şi prin mijloace de comunicare în masă 

având prezente numele şi sigla BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ „CAROL 
I" , precum şi menţionând sprijinul acordat de aceasta; 

e) comunică rolul de partener al BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ „CAROL 
I" tuturor celor implicaţi în derularea proiectelor comune. 

IV. REZILIEREA/ ÎNCETAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE 
4.1. Rezilierea/ încetarea protocolului de colaborare intervine in următoarele situaţii: 

a) la expirarea duratei pentru care a fost încheiat prezentul Protocol; 
b) rezilierea intervine in cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a clauzelor 

prevăzute mai sus, prin transmiterea unei notificări scrise părţii în culpă cu 15 zile 
calendaristice înainte; 

c) în caz de forţă majoră; 
d) prin acordul părţilor; 
e) în cazul prevăzut în Cap. II, art. 2.2.. 

V. COMUNICĂRI 
5.1. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului protocol, trebuie să fie 
transmisă în scris. 
5.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii. 
5.3. Comunicările între părţi se pot face scrisoare recomandata cu confirmare de primire, fax si/sau e-
mail. 
5.4. In situaţia în care una din părţile semnatre ale prezentului protocol îşi schimbă datele de contact 
şi/sau sediul este obligată să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi noile modificări în termen de 5 zile 
calendaristice de la data modificării. 
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5.5. Comunicările vor fi transmise părţii în cauză la următoarea adresă: 

Pentru BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ „CAROL I" 
Adresa: Bucureşti, str. Boteanu nr. 1, sector 1 
Tel./fax : 021/312.01.08 
E-mail: office@bcub.ro 

Pentru BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „Ion Heliade Rădulescu" DÂMBOVIŢA 
Adresa: Târgovişte, str. Stelea, nr. 2, Judeţ Dâmboviţa 
telefon: 0245 / 612 316, fax: 0372 / 870 442 
E-mail: office@bjdb.ro 

VI. FORŢA MAJORĂ 
6.1. Forţa majoră este constatată de către instituţiile abilitate ale statului, precum şi de către părţile 
contractante. 
6.2. Forţa majoră exonerează părţile de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul protocol de 
colaborare, pe toata perioada în care aceasta acţionează. 
6.3. îndeplinirea protocolului de colaborare va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar 
fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acestora. 
6.4. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat, fără a depăşi un 
termen de 7 zile calendaristice, şi în mod complet, producerea acesteia, şi de a lua orice măsuri care-i 
stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 
6.5. In situaţia în care cazul de forţă majoră durează mai mult de 30 de zile calendaristice, prezentul 
protocol de colaborare se reziliază de plin drept. 

VII. LITIGII 
7.1. Toate litigiile care ar putea apărea între părţile semnatare ale prezentului protocol de colaborare vor 
fi soluţionate pe cale amiabilă. 
7.2. In cazul în care acest lucru nu este posibil, părţile se vor adresa instanţelor de judecată competente. 

VIII. CLAUZE FINALE 
8.1. Completările şi modificările la prezentul protocol de colaborare se vor face numai prin încheierea 
de Acte adiţionale, datate, semnate şi ştampilate de către ambele părţi. 
8.2. Pentru fiecare activitate în parte (eveniment, proiect, etc.) se vor încheia Acte adiţionale datate, 
semnate şi ştampilate de către ambele părţi. 

Prezentul protocol de colaborare a fost încheiat astăzi 28.01.2015, în două exemplare 
originale, câte unul pentru fiecare parte. 

BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ 
„CAROL I" „Ion Heliade Rădulescu" DĂMBOVIŢA 

Director General, Director General, 
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