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COD OPERATOR BAZA DATE CARACTER PERSONAL 5125/11535 ŞI 13330 
                                                                                                                

 
PROTOCOL de COLABORARE 

 
 
 ÎNTRE: 
 
1. Consiliul Local al Sectorului 6 cu sediul in București, Calea Plevnei , nr 147-149, 

Sector 6, reprezentată legal prin Primar – D-nul Ciprian Ciucu, în calitate de 
Partener, si ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC şi DEZVOLTARE URBANĂ 
SECTOR 6, denumită în continuare A.D.P.D.U. Sector 6 cu sediul în Bucureşti, 
Intr.Lt.Av.Ghe.Caranda, nr. 9, Sector 6 reprezentată legal prin Director General – 
D-nul Ioan Ovidiu Maxim si DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE LOCALĂ 
SECTOR 6, denumită în continuare D.G.P.L. Sector 6  cu sediul în Bucureşti, 
Sector 6, Şos. Orhideelor, nr.2d, reprezantată prin Director General – D-nul Marian 
TUFAN,  
și 

2. UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI, cu sediul în București, Str. 
Splaiul Independenței, nr. 313, Sector 6, reprezentată legal prin Rector – D-nul 
Mihnea Costoiu, în calitate de PARTENER 

 
În vederea asigurării unui mediu civilizat, sănătos şi confortabil de viaţă pentru 

locuitorii Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, care să ducă la creşterea calităţii vieţii, 
un rol deosebit îl are implicarea colaterală a autorităţii administrației publice locale şi a 
cetăţenilor la participarea şi contribuția activă privind întreţinerea şi menținerea zonelor 
verzi din sector. 

 
Art. 1. PRINCIPII DE BAZĂ  
Relaţiile dintre părţi se întemeiază pe conceptele de parteneriat în scopul atingerii 

intereselor comune, respect reciproc şi bună credinţă.  
 

Art. 2. OBIECTUL 
Prezentul protocol are drept obiect colaborarea părților în vederea permiterii 

accesului vizitatorilor în spațiile exterioare ale universității, conform Anexei (zonele 
marcate cu culoarea rosie pe harta sunt strict interzise), parte integrată din prezentul 
protocol, pentru activități de recreere în CAMPUSUL “Noul Local” al UNIVERSITĂŢII 
POLITEHNICA din București situat în Splaiul Independenței, nr. 313, Sector 6, 
București, precum și reglementarea activității de salubrizare a campusului, mentenanța 
mobilierului urban și menținerea ordinii publice în campus pe perioada în care este în 
vigoare prezentul protocol. 

  
Art. 3. DURATA 
Protocolul este valabil de la data semnării lui, pentru o perioadă de 1 an, cu drept 

de prelungire prin acordul părților, prin încheierea unui act adițional. Solicitarea de 
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prelungire se va transmite cu 30 zile înainte de încetarea prezentului protocol de către 
partea interesată. 

 
Art. 4. PARTICIPAREA PĂRŢILOR LA REALIZAREA PROTOCOLULUI - 

DREPTURI ŞI OBLIGAŢII  
(1) Consiliul Local al Sectorului 6 prin   A.D.P.D.U. Sector 6 și D.G.P.L. Sector 6 se 

angajează să pună la dispoziţie resursele materiale şi umane necesare pentru 
implementarea prezentului Protocol.  

(2) Dacă accesul vizitatorilor va presupune măsuri suplimentare, acestea vor fi 
implemente pe cheltuiala Primăriei Sectorului 6. 

(3) În situații neprevăzute care necesită luarea unei decizii, decidentul final va fi 
UPB. A.D.P.D.U. Sector 6 și/sau D.G.P.L. Sector 6 vor ajuta UPB în implementarea 
deciziei.   

 
Art. 5. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII - Consiliul Local al Sectorului 6 prin 

A.D.P.D.U. Sector 6   
(1) A.D.P.D.U. Sector 6 are următoarele drepturi: de a folosi accesul oferit de 

partener în scopul deschiderii pentru public a CAMPUSULUI Noul Local al 
UNIVERSITĂŢII POLITEHNICA din București, astfel cum este delimitat la art. 2 din 
prezentul protocol. 

(2) A.D.P.D.U. Sector 6 are următoarele obligaţii: 
• de a derula activităţi de salubrizare în incinta campusului, respectiv: 

- salubrizarea aleilor auto si pietonale, constând în măturat manual și/sau 
mecanizat, spălat și colectarea deșeurilor aruncate la întâmplare; 

- salubrizarea spaţiilor verzi, respectiv tuns mecanizat, greblat, evacuare material 
biodegradabil etc. 

- golirea coşurilor stradale de gunoi zilnic pe toată suprafața campusului, cu 
precădere pe aleile de acces (de intrare şi de ieşire din campus) şi zona centrală. 

- asigurarea unei formatii de 12 muncitori care vor presta serviciile de 
salubrizare, întreținere și curățenie, zilnic de Luni pînă Vineri in intervalul orar 07:30 
– 15:30, pe toata durata de valabilitate a prezentului protocol; 
• de a derula servicii de toaletare/defrișare, colectare și transportul deșeurilor 

biodegradabile provenite din toaletări/defrișări; 
• de a planta flori și arbuști în zonele agreate de UPB; 
• de a presta, daca este necesar, servicii de combatere a poleiului și curățarea 

mecanizată a zăpezii din interiorul Campusului Noul Local; 
• de a presta servicii de mentenanţă mobilierului urban existent, montarea de 

mobilier urban (bănci, coşuri de gunoi, etc) acolo unde este necesar, jardiniere 
cu flori; 

• de a amplasa minim 3 toalete automate, în zonele agreate de UPB și de a le 
igieniza zilnic. 

Art. 6. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII - Consiliul Local al sectorului 6 prin D.G.P.L. 
S.6 

(1) D.G.P.L. Sector 6 asigură, pe toata durata de valabilitate a prezentului protocol,  
zilnic în intervalul orar 06 - 22, menținerea climatului de ordine și siguranță publică, în 
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conformitate cu normele legale și interne ale UPB, în incinta ”Campusului Noul Local al 
Universității Politehnica din București”, prin prezența a cel puţin trei patrule mobile in 
timpul programului de vizitare pentru terţi, și minim o patrulă mobilă în afara 
programului. Numărul de patrule mobile poate fi suplimentat, în funcție de necesitate.  

(2) D.G.P.L. Sector 6 va colabora cu responsabilii universității pentru apărarea 
intereselor acesteia, asigurarea  pazei persoanelor și ramânerea acestora în perimetrul 
delimitat conform art. 2 din prezentul protocol, inclusiv sancționarea persoanelor care 
nu respectă Regulamentul de acces auto și pietonal în Campusul Noul Local, distrug 
patrimoniului universității sau aduc injurii universității sau personalului acesteia. D.G.P.L 
Sector 6 va sprijini UPB la restricționarea accesului în campus persoanelor care au fost 
avertizate sau sancționate în mod repetat. 

(3) Periodic, Părțile prezentului protocol se vor întâlni și vor stabili măsuri pentru 
îmbunătățirea și gestionarea cât mai eficientă a activității desfășurată în campus pe 
perioada în care este permis accesul vizitatorilor. 

(4) Activitatea D.G.P.L. Sector 6 se va desfășura în conformitate cu respectarea 
Regulamentului de Acces auto și pietonal al UPB, inclusiv a Anexei. 

(5) În situații neprevăzute care necesită luarea unei decizii, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare, decidentul final va fi UPB iar D.G.P.L. Sector 6 va sprijini 
universitatea în implementarea deciziei.  

(6) Pe perioada valabilităţii protocolului D.G.P.L. Sector 6 își va asuma 
responsabilitățile prevăzute în prezentul protocol de colaborare.  

(7) În toate situațiile care nu sunt reglementate în mod specific în regulamentul de 
acces auto și pietonal al UPB, se aplică regulile prevăzute în Codul Rutier de Circulație. 
 

Art. 7. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII ALE UPB: 
(1) UPB are următoarele drepturi:  
- dreptul de a verifica îndeplinirea obligațiilor contractuale de către parteneri; 
(2) Partenerul are următoarele obligaţii: 
- de a permite amplasarea pe proprietatea sa a resurselor oferite de Primăria Sector 

6 prin A.D.P.D.U. Sector 6 si D.G.P.L. Sector 6. 
- de a asigura accesul în incinta campusului lucrătorilor A.D.P.D.U. Sector 6, în 

scopul realizării serviciilor de salubrizare, toaletare / defrișare, mentenanță a 
CAMPUSULUI Noul Local al UNIVERSITĂŢII POLITEHNICA din București, precum și a 
oricăror alte servicii necesare pentru implementarea prezentului protocol. 

- de a permite accesul vizitatorilor beneficiari ai prezentului protocol în incinta 
CAMPUSULUI Noul Local al UNIVERSITĂŢII POLITEHNICA din București astfel cum 
a fost delimitat la art. 2 din prezentul protocol și ale Regulamentului de acces auto și 
pietonal al UPB; 

- de a pune la dispoziția vizitatorilor în scopul folosirii cu bună-credinţă a spațiului 
exterior al Universitatății Politehnica din București și a resurselor oferite de Primăria 
Sector 6.  

- de a aproba reglementările necesare pentru acces în Campusul Noul Local al 
Universității Politehnica din București (Regulamentul de acces auto și pietonal al UPB). 

 
 
 



4 
 

Art. 8. DERULAREA PROTOCOLULUI  
Părţile se vor întâlni ori de câte ori va fi nevoie pentru a derula în bune condiţii 

activităţile Protocolului si vor desemna reprezentanţi în acest sens.  
 

Art. 9. COLABORAREA ÎN CADRUL PROTOCOLULUI  
Pentru atingerea obiectivelor Protocolului, partenerii vor stabili împreună strategiile 

de lucru, se vor consulta reciproc, îşi vor acorda sprijin și îşi vor promova reciproc 
imaginea, în timpul diverselor evenimente publice.  

A.D.P.D.U. Sector 6 și D.G.P.L. Sector 6 vor fi responsabile și vor remedia daunele 
provocate de către vizitatori în incinta Campusului Noul Local al Universității Politehnica 
din București in maxim 30 de zile de la constatarea incidentului. Constatarea și 
repararea daunelor se va face în baza devizului trimis de UPB.  

Universitatea Politehnica din București va aduce la cunoștința partenerilor în timp util 
perioada / zilele în care Campusul Noul Local nu va fi deschis publicului.  

Situațiile în care UPB își rezervă dreptul de a limita sau restricționa accesul în 
campus sunt prevăzute la art. _5_ din REGULAMENTUL PRIVIND ACCESUL 
AUTOVEHICULELOR ȘI PIETONILOR ÎN INCINTA UNIVERSITĂȚII POLITEHNICA 
DIN BUCUREȘTI, repectiv : 

“Art. _5_. Universitatea își rezervă dreptul de a modifica programul și condițiile de 
acces prevăzute în prezentul regulament, inclusiv restricţionarea accesului în 
următoarele situaţii:  

(1) se organizează examene, concursuri, festivităţi, manifestări ştiinţifice, manifestări 
sportive etc.  

(2) în situaţii de forţă majoră: incendii, inundaţii, ninsori abundente, cutremur etc. 
Aceste situații sunt stabilite în conformitate cu statutul UPB de furnizor de educație, 

prioritatea sa fiind studenții și siguranța acestora și nu vor constitui încălcări ale 
prezentului protocol.  

 
Art. 10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR  
În cazul în care Primăria Sector 6 nu-şi îndeplineşte oricare dintre obligaţiile asumate 

sau le îndeplineşte în mod necorespunzător şi din acest fapt rezultă producerea unui 
prejudiciu pentru universitate, Primăria Sector 6 se angajează să repare integral 
prejudiciul.  
 

Art. 11. FORŢA MAJORĂ  
Forţa majoră, aşa cum este definită de lege, apără de răspundere partea care o 

invocă.  
 Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice în termen de 10 zile 
producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării 
consecinţelor lui.  
 

Art. 12. LITIGII  
Părţile încearcă rezolvarea pe cale amiabilă a oricărei neînţelegeri. În cazul în care 

aceasta nu este posibilă, litigiul va fi soluţionat de instanţele judecătoreşti competente. 
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Art.13. ÎNCETAREA PROTOCOLULUI  
Prezentul protocol încetează:  
1. prin notificarea unilaterală prealabilă în scris, cu cel puţin 30 de zile înainte, a 

uneia dintre părţi; 
2. prin acordul scris al Părţilor;  
3. în cazul neîndeplinirii obligațiilor asumate. 
4. prin notificare unilaterală din partea Universității Politehnica din București, cu cel 

puţin 30 de zile înainte, în cazul în care prin acte normative sau ordine ale organului 
ierarhic superior se va reglementa un alt mod de folosire al spațiului ce face obiectul 
prezentului acord; 

5. prin ajungerea la termen. 
 

Art.14. DISPOZIŢII FINALE  
(1) Modificarea sau completarea prezentului protocol de colaborare se realizează cu 

acordul ambelor părţi, prin act adiţional.  
(2) Prezentul PROTOCOL are 5 pagini şi a fost încheiat într-un număr de 4 

exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi _____________ la data semnării lui. 
 

                  
Primaria Sector 6 Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti 

Primar  Rector  

Ciprian CIUCU Mihnea COSTOIU 

  

Secretar General Primaria Sector 6 Director General Administrativ 

 MIHAI COROCĂESCU 

  

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC si 
DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6 

 

Director General Director DP  

Ioan Ovidiu MAXIM Florin STĂNCULEANU 

  

Direcția Generală de Poliție Locală SECTOR 6 
 

Direcția Juridică și Contencios 

Director General                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Marian TUFAN  

  

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

                                                                                                     


