
PROTOCOL DE COLABORARE 
  
Încheiat azi, 14 ianuarie 2014, între: 
  
Baroul Ilfov, cu sediul în România, Bucureşti, sector 3, Calea Moșilor 88, reprezentat prin av. dr. 
Șerban Niculae Lovin, în calitate de Decan, și 
Societatea de Științe Juridice, cu sediul în România, Bucureşti, sector 4, Sos. Oltenitei 56, bl. 11C, 
sc. 2. ap. 66, nr. inregistrare in Registrul asociatiilor si fundatiilor 30/2009, reprezentată prin dr. Andrei 
Săvescu, în calitate de Președinte Executiv. 
 
Părţile au hotărât încheierea prezentului Protocol, prin care au convenit următoarele: 
 
1. Obiectul 
Obiectul prezentului protocol constă în cooperarea dintre cele două părţi în domeniul juridic, prin 
aducerea la cunoştiinţa membrilor şi publicului a intenţiilor şi realizărilor cu privire la activităţile 
specifice, precum şi prin promovarea unei bune imagini şi reputaţii publice. 
 
2. Scopul 
- promovarea de către SSJ a activităţilor desfăşurate de Baroul Ilofv, prin preluarea şi difuzarea cu 
promptitudine pe JURIDICE.ro a comunicatelor şi informărilor oficiale; 
- promovarea intereselor celor două instituţii în raporturile cu terţii; 
- cooperarea cu alte instituţii şi organizaţii. 
 
3. Activităţile 
Punerea în aplicare a prezentului protocol va presupune desfăşurarea unor activităţi ca: 
a) publicarea pe JURIDICE.ro a știrilor, comunicatelor și punctelor de vedere provenind de la Baroul 
Ilfov, publicarea de articole științifice provenind de la membrii baroului; 
b) iniţierea şi desfăşurarea unor proiecte ştiinţifice comune privind popularizarea informaţiei juridice, la 
standarde înalte de competenţă profesională şi care să corespundă scopurile celor două părţi; 
c) realizarea unor lucrări, studii şi cercetări ştiinţifice; 
d) organizarea de manifestări ştiinţifice; 
e) participarea la manifestările instituţiei-partener; 
f) publicarea pe www.juridice.ro a siglei Baroului Ilfov și a siglei JURIDICE.ro pe www.barou-ilfov.ro; 
g) orice alte activităţi pe care părţilele vor considera utile şi necesare în vederea realizării scopurilor 
lor. 
Prezentul protocol nu afectează drepturile şi obligaţiile asumate de către părţi în cadrul altor relaţii şi 
acorduri cu oricare alte instituţii şi organizaţii din ţară sau străinătate. 
 
4. Dispoziţii finale 
Prezentul protocol intră în vigoare la data semnării sale de către reprezentanţii părţilor. 
Prezentul protocol se încheie pentru o durată de 4 (patru) ani. Valabilitatea lui se prelungeşte automat, 
dacă niciuna dintre părţi nu notifică în scris denunţarea lui, cel puţin cu 4 (patru) luni înainte de 
expirarea termenului. 
Orice problemă legată de realizarea prezentului protocol va fi soluţionată în mod amiabil de către părţi. 
Rezilierea prezentului Acord nu va afecta îndeplinirea programelor şi proiectelor care au fost 
coordonate în perioada valabilităţii lui, dacă părţile nu vor conveni altfel. 
Prezentul protocol s-a întocmit în limba română, în două exemplare, ambele având putere juridică 
egală. 
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dr. Șerban Niculae Lovin,     dr. Andrei Săvescu, 
Decan       Președinte executiv 


