
ACORD DE PARTENERIAT 
Incheiat azi, ...41 

I. PARTILE 

1.1. PROEDUS Centrul de Proiecte Educa�ionale _i Sportive Bucure_ti. adresa Splaiul 

Independentei. Numarul 2, Scctor 5, Bucure_ti, cod fiscal 26597213, reprezentat prin Director 

. 

Si 

1.2. Crucea Rosie - Sector 6, cu sediul in Bucure_ti, sector 6, Calea Plevnei, num�rul 204, cod de 

înregistrare fiscal� 16089277, telefon: 021/313.19.99, reprezentat legal de dl.  in 

calitate de Director. 

au convenit s� încheie prezentul protocol, cu respectarea urm�toarelor clauze: 

II. OBIECTUL PROTOCOLULUI 

II.1. Obiectul protocolului il reprezinta colaborarea celor doua parti in vederea informarii 

coordonatorilor de grup voluntari din cadrul proiectului ,,Campania de recrutare �i 
formare a coordonatorilor de grup voluntari", cu privire la notiuni introductive de prim 

ajutor, ce va avea loc in zilele de 25 si 26 aprilie, la Palatul National al Copiilor, intre orele 

17:00 - 18:00. 

I1.2. OBIECTIVELE ACORDULUI DE PARTENERIAT 
a. con_tientizarea importan�ei cunoasterii notiunilor de prim ajutor in situatii de risc; 

b. con_tientizarea faptului c� notiunile de prim ajutor reprezinta o parte esentiala a vie�iì noastre; 

C. informarea in materie de notiuni de prim ajutor 

II. DURATA ACORDULUI DE PARTENERIAT 

III.1. Prezentul PROTOCOL intra in vigoare la data semnarii sale si este valabil pana la stingerea 

tuturor obligatiilor ce decurg din executarea sa, dar nu mai tarziu de 31.12.2018. 

III.2. In cazul în care activitatile de formare vor necesita continuarea acestei colabor�ri, p�r�ile pot 

conveni prelungirea acestui acord. 

IV. OBLIGATIILE SI DREPTURILE PARTILOR 

IV.1.PROEDUS se obliga: 
a. S� asigure organizarea si logistica necesar� dest�_ur�rii activit��ilor de formare ce fac 

obiectul prezentului acord de parteneriat 

b. s� asigure informatiile necesare organizarii evenimentului formatorilor, voluntarilor _i a 

coordonatorilor prezen�i la cursurile de informare din 25 si 26 APRILIE, organizate la 

Palatul National al Copiilor, intre orele 17:00 si 18:00. 

C. s� creeze conditii optime de desfasurare a cursurilor de informare propriu-zise, prin crearea 

de grupe de aproximativ 20 -30 de persoane, impartite in mod egal pe foaierele Palatului 

National al Copiilor 

d. sa asigure personal necesar pentru realizarea acestui eveniment. 



C. sa promoveze Crucca Rosie 
desfasurarca cursurilor. postatle pe site-ul www.proedus.ro si pe gnupul de faccbook 

..Coordonator TEAM 2015 - 2018" dar si trimise prin e-mail fiecarui participant 

f. sa promoveze Cnicea Rosic Sector 6 si sigla afcrenta, in ..Ghidul Cootdonatonului", o 

brosura infonmativa tiparita in 1900 de exemplarte. 

Sector 6. in cadnul mesajelor informative cu privire la 

IV.2 Crucea Rosie - Sector 6. se obliga: 
a) sd asigure un numar de 10 formatori voluntari in fiecare dintre zilele dc 25 si 26 APRITIE. 

in intervalul 17:00 - 18:00. la Palatul National al Copiilor care sa sutina cursuri 

introductive cu privire la notiuni introductive de prim ajutor. 

b) sa puna la dispozitia PROEDUS, numcle si datele de contact ale formatorilor voluntari 

selectati sa sustina sesiunile de informare din partea Crucii Rosii Sector 6. 

c) sa puna la dispozitia PROEDUS, un material de 2-6 slide-uri care sa fie inclus in .Ghidul 

Coordonatorului". 

IV.3 Obligatii comune ale partenerilor: 
a) s� faciliteze accesul reciproc la informa�iile de interes comun legate de dest�_urarea 

proiectului derulat în parteneriat. 

V. Incetarea acordului de parteneriat 
V.1. Prezentul acord de parteneriat înceteaz� prin: 

a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, dac� p�r�ile nu au renegociat prelungirea 

lui; 
b) în cazul neîndeplinirii obliga�iilor prev�zute prin prezentul acord de parteneriat de c�tre 

una dintre p�r�i; cealalt� parte are dreptul s� solicite justific�ri, s� notifice in scris 

nerespectarea obliga�iilor acceptate prin semnarea prezentului acord _i s� solicite 

remedierea situa�iei create; în cazul în care partea notificat� persist� in nerespectarea 

obliga�iilor sale, acordul înceteaz� de drept în termen de 15 zile de la data notific�rii: 

c) prin denuntarea unilaterala de catre Partener, cu conditia acordarii celorlante parti a 

unui preaviz de 15 zile calendaristice. 

d) caz de for�� major�. 
V.2. Forta majorä: 

a) Nici una din p�rfile acordului nu r�spunde de neîndeplinirea obliga�iilor care îi revin în 

baza prezentului acord, dac� aceasta a fost cauzat� de forta major�, a_a cum este 

definit� prin lege. 
b) Partea care invoc� for�a major� este obligat� s� notifice în termen de 5 zile producerea 

evenimentului _i säia toate m�surile posibile în vederea limitärii consecin�elor lui. 

Litigii VI. 
VI.1. Orice nein�elegeri se vor rezolva pe cale amiabil�, iar in cazul in care acest lucru nu este 

posibil partile implicate se vor adresa instantelor judecatoresti competente. 

VI. Clauze finale 

VII 1. Acest PaRTENERIAT nu ofera niciunei parti dreptul de a angaja cealalta parte in acte de 

comert/evenimente/proiecte fara acordul scris al acesteia din urma, conform clauzelor din acest 

acord. 

VII.2 Prezentul acord de parteneriat nu presupune contributii financiare de niciuna dintre partile 

semnatare 

VII.3 Modificarea prezentului acord de parteneriat se face numai prin acordul scris al par�ilor. 
VIL.4 Prezentul acord reprezint� voin�a p�r�ilor _i înl�ur� orice în�elegere verbal� dintre acestea, 

anterioar� sau ulterioar� încheierii lui. 
VII.S Prin semnarea acestui inscris, Partile confirma ca accepta in mod expres clauzele 

contractuale, cuprinse in prezentul acord, ca toate prevederile acestuia au fost negociate si 
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acceptate ca atare, semnarea contractului in forma prezenta cchivaland cu acceptul expres a Partilor. 
VI.6. Prezentul acprda fost incheciat într-un num�r de 2 cexemplare, cáte unul pentru ficcare parte. 

azi, ..A4..) data semn�rii lui. 

Crucea Rosie - Sector 6 

Director 
Radu thaci 

DE CR 

PROEDUS 

ECTO 

Director 
Florin Diaconescu 

CAPIULU ucAT ION B 

Avizat, 
Director Adjunct 
Ruxandra Simion PROEDU OMANI 

Sef Servci Tabere 

Adriana Tureac 

Sef Birou Tabere Interne 

Andrei Urzica 

Sef Birou Tabere 
Internationale si Stagii 
Adrian Leondraliu 

Consilier Juridic 
Mitroi Stefania 
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