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PROTOCOL DE COLABORARE
Asociaţia Naţională

Cultul Eroilor "Regina Maria", cu sediul de lucru în
Bucureşti, Bulevardul Ion Mihalache nr.124-126 Sector 1, reprezentată de
Generalul-maior (r) prof. univ.dr.Visarion NEAGOE, în calitate de preşedinte.
ŞI

Asociaţia Tradiţii Ostăşeşti,

cu sediul Bucureşti, Strada SăIăjeni nr. 10, Sector
1, reprezentată de domnul dr. Emil BOBOESCU, în calitate de preşedinte.

l-SCOPURIGENERALE
l.Cooperarea pentru promovarea de relaţii constante în domeniile
conexe competenţelor proprii şi identificării legăturilor de colaborare.
2. Realizarea cadrului general pe baza căruia se Întocmesc planuri anuale
de colaborare pentru activităţi specifice.
3. Părţile contractante, convinse de necesitatea de a promova cooperarea
între cele două instituţii, îşi păstrează autonomia şi personalitatea juridică,
legitimitatea, unicitatea şi notorietatea, precum şi necesitatea de a conlucra
strâns în vederea menţinerii şi consolidării dragostei şi ataşamentului faţă de
patrie şi idealurile sacre ale poporului şi ale forţelor sale armate, a respectului
faţă de simbolurile naţionale, a sentimentelor de recunoştinţă şi cinstire a
înaintaşilor noştri, care s-au jerfit pentru apărarea gliei străbune, a
independenţei, integrităţii şi suveranităţii naţionale.

Il- DIRECŢII DE

ACŢIUNE

1. Aducerea la cunoştinţa membrilor
Asociaţiei Naţionale Cultul
Eroilor "Regina Maria" (A.N.C.E. "Regina Maria"), respectiv, a membrilor
Asociaţiei Tradiţii Ostăşeşti a rolului şi menirii celor două asociaţii în
societatea românească.În ansamblu, folosind buletine, reviste, pliante, ziare şi
alte mijloace de comunicare, insistându-se pe aspecte concrete ale activităţilor
prevăzute în statutul fiecărei păI1i, în care scop, Îşi vor pune reciproc la
dispoziţie documentele adecvate.

2. Participarea pe bază de reciprocitate, a celor două asociaţii, la
principalele momente din viaţa şi activitatea lor (aniversări, conferinţe ŞI
reuniuni ale Consiliilor Directoare, reuniuni ştiinţifice etc.).
3 . Organizarea în comun de activităţi ştiinţifice ( sesiuni de comunicări,
conferinţe , simpozioane, mese rotunde etc.) cu prilejul aniversărilor unor
momente importante din istoria României.
4. Promovarea reciprocă, prin mass-media a unor imagini pozitive din
activitatea celor două asociaţi i în plan intern şi internaţional.
5. Participarea la proiecte de cooperare instituţională, în domeniile de
responsabil itate.
6. Manifestarea în toate împrejurări le a echidistanţei şi voinţei de a nu
se implica politic şi a nu desfăşura activităţi în favoarea vreunui partid sau
formaţiune politică.

7. Toate convenţiile şi planurile care includ activităţi comune vor fi
puse în aplicare numai după aprobarea de către părţile semnatare.

III -

DISPOZIŢTJ

FINALE

1. Prezentul Protocol de Colaborare intră în vigoare la data semnării
şi parafării de către ambele părţi şi are o durată de cinci ani, putând fi prelungit
şi modificat ' (completat) în baza unei notificări adiţionale convenite de
semnatari.
2. Asociaţia Naţională Cultul Eroilor "Regina Maria", şi Asociaţia
Tradiţii Ostăşeşti
pot face publ ică activitatea de colaborare prevăzută în
prezentul protocol (revista "România Eroică", respectiv în presa centrală
scrisă).

3. Litigiile sau

neînţelegerile

între

părţi

se vor

soluţiona

pe cale

amiabilă.

4 . Părţile nu vor răspunde de neexecutarea la termen şi /sau executarea
în mod necorespunzător - total sau parţial - a oricăror obligaţii care le revin în
baza prezentului acord , dacă aceasta a fost cauzată de forţa majoră aşa cum este
definită prin lege.
S emnat

. cat
ŞI' paral

~. 28
/02,/ 2..'9./.lJ
.
astazI
.......
~ la B ucureştl.

PREŞEDINTELE

ASOCIAŢIA

.

ariOn~~AGOE

~.

D

2

SE
, STI
,

