Anexa nr. 1 la H.C.J.S.U. nr. 92 din 04.03.2022

PROTOCOL DE COLABORARE
cu privire la agregarea inițiativelor civice clujene care contribuie la contracararea efectelor conﬂictului armat din Ucraina cu
sprijinul autorităților publice
Întrucât în momentul semnării prezentului protocol, în Ucraina se derulează un conﬂict armat între forțele armate ale Ucrainei și forțele
armate ale Rusiei debutat la data de 24 februarie 2022 și generat de agresiunea militară a Rusiei asupra Ucrainei, stare de fapt care a dus
la emigrarea masivă a ucrainenilor din țară,
Având în vedere vecinătatea cu Ucraina și solidaritatea pe care trebuie să o arătăm față de cei afectați de acest conﬂict armat, precum și
situația excepțională în care se aﬂă statul nostru, situație care poate duce la blocaje de funcționare a anumitor instituții ale statului,
Luând în calcul și numărul mare de inițiative de ajutorare a persoanelor afectate de conﬂictul armat din partea societății civile, cât și
atribuțiile pe care anumite instituții publice sau asociații profesionale le au în domeniu,
noi, următoarele asociații neguvernamentele, apolitice și non-proﬁt,
1.

Asociația Civic Suport, cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca,

2.

Asociația Beard Brothers, cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, s
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3.

Asociația CERT Transilvania, cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca,

4.

Asociația Ruscovan, cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca,

5.

Asociația O Masă Caldă, cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, s

6.

Organizația Patronală HORECA Cluj, cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, s

7.

Asociația Medical International Rescue - Medicală Internațională de Salvare, cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca,

8.

Asociația Voluntarilor Rescue and Response / Salvare și Răspuns 4x4,

9.

Asociația Caravana cu medici - ﬁliala Cluj, cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca,

10. Asociația pentru Integrarea Imigrantilor si Refugiatilor din MENA (AIR-MENA),

11. Fundația Părinți din România PEDITEL cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, s

12. Asociația Daisler - cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca,
13. Asociația Lions Club Genesis, cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, s

alături de următoarele instituții publice și asociații profesionale
1.

Colegiul farmaciștilor din Cluj, cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca,

2.

Societatea Națională de Cruce Roșie din România Filiala Cluj, cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca,
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3.

Instituția Prefectului Județului Cluj, cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie1989, nr. 58, jud. Cluj și cod unic
de identiﬁcare ﬁscală 4288012, reprezentată legal de Irina MUNTEANU în calitate de Prefect telefon
și
e-mail: cabinet@prefecturacluj.ro

4.

Inspectoratul pentru situații de urgență “Avram Iancu” al județului Cluj cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21
Decembrie 1989, nr. 69-71, județul Cluj, reprezentat legal de General de brigadă Ion MOLDOVAN în calitate de Inspector Șef,
telefon
și inspectorsef@isucj.ro și Colonelul Baltaru Pavel în calitate de Prim Adjunct, telefon
e-mail: primadjunct@isucj.ro

5.

Primăria Municipiul Cluj-Napoca cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 3, jud. Cluj, reprezentată legal de Emil BOC
în calitate de Primar, telefon
, e-mail: cabinet@primariaclujnapoca.ro și Dan TARCEA în calitate de Viceprimar
telefon

6.

Consiliul Județean Cluj cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților 106, județul Cluj, reprezentat legal de Alin TIȘE
în calitate de Președinte și Marius MÂNZAT în calitate de Vicepreședinte telefon

am convenit să încheiem prezentul Protocol având următorul conținut:
Pct. 1 – OBIECTUL PROTOCOLULUI
Obiectul principal al prezentului protocol de colaborare îl reprezintă cooperarea partenerilor pentru punerea în comun a resurselor și
expertizei proprii ﬁecăruia, în scopul sprijinirii grupului țintă care este format din persoanele refugiate, cele solicitante de azil sau cele
care beneﬁciază de orice formă de protecție în România ca urmare a conﬂictului armat din Ucraina desfășurat la momentul încheierii
prezentului act.
Pct. 2 – ACȚIUNI PROPUSE
În scopul îndeplinirii obiectului din prezentului protocol, partenerii vor iniția, organiza și desfăşura următoarele activităţi:
(1) Punerea la dispoziția tuturor partenerilor a platformei digitale de gestiune a solicitărilor și înregistrărilor, platformă dezvoltată
de mișcarea VAdC;
(2) Folosirea call center-ului dezvoltat de VAdC (echipa voluntari și proceduri dezvoltate) pentru a ajuta grupul țintă;
(3) Traininguri speciﬁce pentru voluntarii care preiau cereri de la grupul țintă sau solicitări de ajutor și donații de la cetățeni, cât și
pentru voluntarii de distribuție/ de teren care desfășoară activități în numele mișcării comune (VAdC și partenerii săi);
(4) Punerea în comun a contactelor, nevoilor și soluțiilor identiﬁcate de ﬁecare dintre organizații în gestionarea crizei apărută în
urma conﬂictului armat din Ucraina (baze de date ale partenerilor privați sau instituționali), exclusiv informații pe care ﬁecare
organizație le consideră la nivel intern ca ﬁind utile în acest scop;
(5) Transferul de resurse (logistice, ﬁnanciare, consumabile) acolo unde există o nevoie și partenerii agreează acest transfer de
comun acord;
(6) Comunicare frecventă între reprezentanții desemnați ai organizațiilor pentru oferirea unui raport a situației ﬁecăreia și luarea de
decizii care privesc situațiile de criză și cele gestionate în comun (eventual zilnic și săptămânal prin canale de comunicare
digitale). Partenerii se obligă să participe în mod regulat și ori de câte ori există o convocare din partea oricăruia dintre ei;
(7) Colaborarea cu autoritățile locale, județene și naționale, de ordine publică și situații de urgență, ori a altor organe și autorități
publice în acțiunile speciﬁce ce se vor desfășura în această perioadă cu scopul de a contracara efectele negative ale conﬂictului
armat din Ucraina.
(8) Încheierea de parteneriate și protocoale cu orice entitate publică și privată având obiective similare;
(9) Comunicarea coordonată în mediul online și ofﬂine a inițiativelor comune strategice, dar și a celor individuale ale partenerilor,
atunci când aceste acțiuni trebuie să ﬁe vizibile comunității pentru a produce impact.
Pct. 3 – AUTONOMIE:
Fiecare partener rămâne independent în acțiunile sale individuale, care se desfășoară în afara prevederilor prezentului Protocol.
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Pct. 4 – OBLIGAȚII ȘI RĂSPUNDERE:
(1) Oricare dintre parteneri poate reprezenta mișcarea civică în fața oricărei entități publice sau private, cu încuviințarea prealabilă a
celorlalți parteneri, prin președinte sau delegați. Când acest lucru nu este posibil, se vor înștiința partenerii imediat după discuția
sau acțiunea angajată cu terțul.
(2) Niciun partener nu se va asocia în numele acestei mișcări cu vreo autoritate publică sau privată fără încuviințarea în prealabil a
celorlalți parteneri
(3) Partenerii vor desfășura acțiunile presupuse de prezentul protocol fără a putea pretinde vreun beneficiu material.
(4) În desfășurarea acțiunilor descrise mai sus, partenerii vor da dovadă de toată diligența necesară pentru a menține siguranța atât
a voluntarilor implicați cât și a refugiaților.
(5) Răspunderea pentru acțiunile voluntarilor revine fiecăruia dintre aceștia.
(6) Partenerii se obligă să nu folosească informațiile și datele dobândite în cadrul acțiunilor de mai sus în alte scopuri decât cele
pentru care au fost colectate.
(7) Partenerii vor păstra confidențialitatea discuțiilor din board-ul mișcării civice.
(8) Partenerii vor face tot posibilul pentru îndeplinirea obiectivului propus în limita posibilităților umane și materiale existente.
Pct. 5 – INTRARE ÎN VIGOARE ȘI ÎNCETARE PROTOCOL:
(1) Prezentul Protocol intră în vigoare la data agreerii lui de reprezentanții legali ai partenerilor;
(2) Protocolul poate fi modificat prin acordul tuturor partenerilor.
(3) Comunicarea între parteneri se va face prin delegații special desemnați, prevăzuți în anexa. Lista poate fi modificată, unilateral,
de către oricare dintre parteneri, cu obligația de a-i notifica imediat pe ceilalți.
(4) Protocolul își menține valabilitatea pe toată perioada derulării conflictului armat din Ucraina, precum și ulterior dacă există nevoi
similare ale grupului țintă, până la decizia de încetare luată de toți partenerii.
(5) Protocolul poate fi denunțat unilateral de către fiecare organizație prin decizie internă, informând restul partenerilor cu cel puțin
30 de zile calendaristice anterior.
Încheiat astăzi 01.03.2022, în 19 exemplare, câte unul pentru fiecare parte

ANEXĂ:
Reprezentanții organizațiilor de mai sus și departamentele în care sunt implicați pentru realizarea acțiunilor din prezentul Protocol sunt
prezentați în tabelul următor:
Nr.

Funcția, Prenumele și
NUMELE

Instituția / Asociația

Departamentul/Activitate

01

Primar Emil BOC
Viceprimar Dan TARCEA
Director adj. Călin FORMA

Municipiul Cluj-Napoca

Coordonarea acțiunilor și asigurarea spațiilor de
depozitare de la centrele de colectare

02

Președinte Alin TIȘE

Județul Cluj

Coordonarea acțiunilor și asigurarea spațiilor de
depozitare și de intervenție

Coordonarea acțiunilor și facilitarea relațiilor cu
celelalte instituții publice implicate

Vicepreședinte Marius
MÂNZAT
03

Prefect Irina MUNTEANU

Prefectura Cluj

04

Inspector Șef Gen brigadă Ion
MOLDOVAN
Colonelul Baltaru Pavel

ISU Cluj

Coordonarea acțiunilor și oferirea de suport tehnic,
logistic și de personal
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05

Crucea Roșie Cluj

Coordonarea acțiunilor și stabilirea legăturilor cu
organismele naționale și internaționale de proﬁl
gestionarea depozitului de alimente județean

06

Colegiul Farmaciștilor Cluj

Centralizarea ofertelor și furnizarea de
medicamente prin colaboratori + monitorizarea
depozitului de medicamente

07

Asociația Beard Brothers

Gestionarea ofertelor, monitorizarea și repartizarea
spațiilor de cazare. Donare de echipamente
medicale și de prim ajutor.

08

Asociația Medical International
Rescue - Medicală Internațională
de Salvare

Gestionarea ofertelor, monitorizarea și repartizarea
spațiilor de cazare.

09

Asociația CERT

Colectarea și gestionarea bunurilor și a donațiilor
materiale în centrele provizorii

10

Asociația “O Masă Caldă”

Furnizarea mâncare caldă pe raza Municipiului
Cluj-Napoca

11

Asociația “Caravana cu medici” ﬁliala Cluj

Suport medical de specialitate la centrul de
primire al refugiaților

12

Asociația Voluntarilor Rescue and
Response 4x4

Transport produse, persoane și gestionarea
bunurilor și a donațiilor materiale în centrele
provizorii

13

Asociația Ruscovan

Colectare și depozitare medicamente
Relația cu ONG-urile din Ucraina și cu anumite
instituții publice locale

14

Asociația pentru Integrarea
Imigrantilor si Refugiatilor din
MENA (AIR-MENA)

Sprijin pentru integrarea refugiaților și
conștientizarea opiniei publice și autorităților în
ceea ce privește respectarea drepturilor
imigranților și refugiaților;

15

Asociația Lions Club Genesis

colectare resurse, voluntariat

16

Asociația Daisler

Sprijinire, suport și furnizare materiale informative

17

Fundația Părinți din România
PEDITEL

Asistenta medicala pediatrica gratuită, prin
telemedicina, non stop

18

Organizația Patronală HORECA
Cluj

Asigurare de hrană caldă gratuit la cerere

19

Asociația Civic Suport

Coordonare, Comunicare, Traduceri Call-center și
dispecerat

pag. 5 din 7

Anexa nr. 1 la H.C.J.S.U. nr. 92 din 04.03.2022
Lista de semnatari
Nr. Prenumele și NUMELE

Calitatea

Instituția / Asociația

01 Irina MUNTEANU

Prefect

Prefectura Cluj

02 Dan TARCEA

Viceprimar

Municipiul Cluj-Napoca

03 Marius MÂNZAT

Vicepreședinte

Județul Cluj

04 Ion MOLDOVAN

Inspector Șef

ISU Cluj

05

Director

Crucea Roșie Cluj

06

Președinte

Colegiul Farmaciștilor
Cluj

07

Președinte

Asociația Beard Brothers

08

Președinte

Asociația CERT

09

Președinte

Asociația “O Masă Caldă”

10

Președinte

Asociația “Caravana cu
medici” - ﬁliala Cluj

11

Președinte

Asociația Voluntarilor
Rescue and Response
4x4

12

Președinte

Asociația Ruscovan

Semnătură
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13

Președinte

Asociația pentru
Integrarea Imigrantilor
si Refugiatilor din MENA
(AIR-MENA)

14

Membru
fondator

Asociația Lions Club
Genesis

15

Purtător de
cuvânt

Organizația Patronală
HORECA Cluj

16

Președinte

Asociația Daisler

17

Președinte

Asociația Medical
International Rescue Medicală Internațională
de Salvare

18

Director executiv Fundația Părinți din
România PEDITEL

19

Președinte

Asociația Civic Suport
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