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AAACCCOOORRRDDD   DDDEEE   PPPAAARRRTTTEEENNNEEERRRIIIAAATTT      

 

 Acord de parteneriat încheiat azi, 22 Martie 2017, între următorii reprezentanți ai 

mediului de afaceri și ai asociațiilor profesionale din județul Cluj: 

1. Uniunea Națională a Patronatului Român cu sediul în București, Str. Splaiul 

Independenței nr. 2k, sector 3, nr. de tel.: 0359 416 757, e-mail: unpr@unpr.ro, reprezentată 

prin Ioan LUCIAN în calitate de președinte, 

2. Asociația Patronilor și Meseriașilor Cluj cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Avram Iancu nr. 

52, nr. de tel.: 0264 430 148, e-mail: apm@apm.ro, reprezentată prin Augustin FENEȘAN în 

calitate de președinte, 

3. Asociația Femeilor de Afaceri Cluj cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Gheorghe Barițiu nr. 

24, nr. de tel.: 0264 590 382, e-mail: office@afacj.ro, reprezentată prin Mihaela RUS în 

calitate de președinte, 

4. Uniunea Generală a Industriașilor din România cu sediul în Cluj-Napoca, Str. B-dul 21 

Decembrie 1989 nr. 60, ap. 32, nr. de tel.: 0364 104 706, e-mail: cluj@ugir.ro, reprezentată 

prin Aurel ROMAN în calitate de președinte, 

5. Liga Întreprinzătorului Român cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Tăbăcarilor FN, River 

Tower, ap. 210, nr. de tel.: 0364 733 009, e-mail: presedinte@lir.com.ro, reprezentat prin 

Stan OVIDIU în calitate de președinte, 

6. Cluj IT cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Dorobanților nr. 57A, nr. de tel.: 0730 017 126, e-

mail: stelian.brad@clujit.ro; contact@clujit.ro, reprezentată prin Stelian BRAD în calitate de 

președinte, 
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7. Colegiul Medicilor Cluj cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Salcâmului nr. 37, ap. 197, nr. de 

tel.: 0264 592 887, e-mail: colmedcj@gmail.com, reprezentată prin Conf. Dr. Ion Cosmin 

Puia în calitate de președinte, 

8. Asociația Meseriașilor De Top, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Calea Baciului nr. 47, nr. 

de tel.: 0744 591 865, e-mail: office@amtcluj.ro, reprezentată prin Gădălean Bogdan în 

calitate de președinte. 

9. Patronatul Român, cu sediul în Cluj-Napoca, nr. de tel.: 0728 134 244, e-mail: 

mezeibogdan@yahoo.com, reprezentată prin Iorgu Bogdan Mezei în calitate de președinte. 

10. Colegiul Farmaciștilor Cluj, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Aurel Vlaicu nr. 4, ap. 109 

DII, nr. de tel.: 0744 777 840, e-mail: secretariat@colegfarmcluj.ro, reprezentată prin 

Farm.pr.dr. Ioan Tomuța în calitate de președinte. 

 

 

În urma discuțiilor purtate între reprezentanții mediului de afaceri și ai asociațiilor 

profesionale din județul Cluj cu privire la situația mediului de afaceri clujean  și a analizelor 

făcute, părțile semnatare ale acestui acord au convenit următoarele: 

 Stabilirea de comun acord a unor direcții comune pe care să le urmeze pentru a 

eficientiza sprijinul acordat firmelor private din județul Cluj 

 Informarea reciprocă cu privire la acțiunile de interes județean, pe care urmează să le 

organizeze fiecare dintre semnatarii acestui acord 

 Desemnarea unor persoane din partea reprezentanților mediului de afaceri, semnatare 

ale acestui acord, să participe la dezbaterile din comisiile de specialitate asupra 

hotărârilor Consiliului Local și Județean ce privesc mediul de afaceri 

 Realizarea unor acțiuni comune, de interes județean care să ducă la informarea, 

eficientizarea și dezvoltarea mișcării patronale din județul Cluj 

 Realizarea unor întâlniri trimestriale între reprezentanții mediului de afaceri și ai 

asociațiilor profesionale pentru a analiza modul în care se pune în practică prezentul 

acord și alte probleme ce privesc mediul de afaceri clujean 

 Oricare dintre semnatarii acestui acord de parteneriat poate renunța unilateral la acest 

acord. 

Părțile semnatare ale acestui acord se angajează să fie de bună credință în punerea lui în 

practică. 
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SSSEEEMMMNNNĂĂĂTTTUUURRRAAA   

 

Uniunea Națională a Patronatului Român  

Președinte Ioan LUCIAN  

 

Asociația Patronilor și Meseriașilor Cluj  

Președinte Augustin FENEȘAN 

 

Asociația Femeilor de Afaceri Cluj 

Președinte Mihaela RUS 

 

Uniunea Generală a Industriașilor din România  

Președinte Aurel ROMAN 

 

Liga Întreprinzătorului Român  

Președinte Stan OVIDIU 

 

Cluj IT  

Președinte Stelian BRAD 

 

Colegiul Medicilor Cluj  

Președinte Conf. Dr. Ion Cosmin PUIA 

 

Asociația Meseriașilor De Top 

Președinte Bogdan GĂDĂLEAN 

 

Patronatul Român 

Președinte Iorgu Bogdan Mezei 

 

Colegiul Farmaciștilor Cluj 

Președinte Farm.pr.dr. Ioan Tomuța 

 


