
PROTOCOL DE COLABORARE 

Nr. .. din ...2OAE ee 

I. P�R�ILE 

1.1. Centrul de Proiecte Educa�ionale �i Sportive Bucure_ti - PROEDUS, adresa: Splaiul Independentei 
nr. 2, sector 5, Bucure_ti, cod fiscal 2697213, reprezentat prin Director dl. Florin DIACONESCU, 
denumit în cele ce urmeaz� "PROEDUS" 

$I 
1.2. Directia pentru Sport �i Tineret a Municipiului Bucure_ti, adresa B-dul Magheru, Nr. 28-30, Sector 1, 
reprezentatä prin Director executiv-dl. ^tefan Cristian SANDULACHE, denumit în continuare DSTMB. 

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

II. OBIECTUL PROTOCOLULUI

2.1. Obiectul protocolului il reprezintä colaborarea celor dou� pär�i în vederea sustineri reciproce a 
proiectelor sportive derulate de "PROEDUS" pe parcursul anului 2018, ce au ca scop promovarea sportului în 
rândul tinerilor bucure_teni conform planului de ac�iune al PROEDUS. 

III. DURATA PROTOCOLULUI 

3.1. Prezentul PROTOCoL intr� în vigoare la data semn�rii sale _i este valabil pân� la stingerea tuturor 

obliga�iilor ce decurg din executarea sa, dar nu mai târziu de 31.12.2018. 

IV. OBLIGATIILE PARTILOR 

4.1. "PROEDUS" se oblig�: 
a) s� asigure organizarea _i desfa_urarea proiectelor sportive în conformitate cu legisla�ia în vigoare; 
b)s� pun� la dispozitia DSTMB documentele oficiale (nr. participanji, îndeplinirea obiectivului urmäri, 

etc.) la finalul proiectului sportiv organizat _i desf�_urat în baza prezentului protocol, doar dac� acestea 
sunt solicitate de c�tre delega�ii DSTMB; 
s� men�ioneze _i s� af+_eze DSTMB in calitate de Partener, în toate ac�tiunile de promovare a proiectelorc) 
sportive;

d) s� transmit� înaintea desf�_ur�rii fiec�rui proiect sportiv men�ionat în prezentul protocol, c�tre delega�ii 
DSTMB, o adres� ce va con�ine informatii referitoare la perioada de desf�_urare, scopul, obiectivele
proiectului _i segmentul de vârst� c�ruia îi este adresat proiectul; 
s�transmit�, la cererea delega�ilor DSTMB programul de desf��urare al fiec�rui proiect sportiv în parte; 

sä transmit� o adres� c�tre DSTMB ce va con�ine informa�ii referitoare la alte proiecte sportive ce vor 
ap�rea pe parcursul anului 2018 _i nu fac obiectul prezentului protocol, cu mentiuni ale perioadei de 
desf�_urare, scopul, obiectivele proiectului _i segmentul de vârst� c�ruia îi este adresat, pentru a ob�ine 
sprijinul in m�sura posibilita�jilor acestora �i conform competen�elor legale. 

e) 

4.2. DSTMB se oblig�: 
a) sa sprijine, dup� caz, din punct de vedere organizatoric, desfä_urarea proiectelor sportive, conform 
legisla�iei în vigoare; 

b) sa promoveze "PROEDUS" prin mijloacele oficiale ale institu�iei pe perioada desf�_ur�rii prezentuli 
protocol, in limita competen�elor conferite de lege _i cu folosirea strict� a materialelor de promovare 
(comunicale de pres�, afise, materiale audio/video �i altele) transmise de c�tre reprezentan�ii PROEDUS În 

vederea promovärii urmätoarelor evenimente: Festivalul Sportului, Academia Sportului, Proedus High School 
Football League, Kid's Sport Festival, Sport pentru Inima Capitalei, Stagii Gratuite de preg�tire sportiva 
pentru elevii claselor V -VIII; 
d) s� manifeste receptivitate _i deschidere fa�� de punctele de vedere ori solicit�rile exprimate de PROEDS 
în limitele stabilite în prezentul protocol;



4.3. Obliga�ii comune ale PROEDUS _i DSTMB; 
a) s� faciliteze accesul la informa�iile de interes comun legate de dest�surarea proiectelor derulat în 

parteneriat; 
b) s� solicite acordul pe cale oficial�, privind participarea unui ter� partener, ce ar aduce modificari sileas 

completäri prezentului protocol; 
c) s� desemneze un reprezentant pentru derularea în bune condi�ii a prezentului parteneriat. 

V. FORTA MAJOR� 

5.1. Nici una dintre p�r�ile contractante nu r�spunde de neexcutarea la termen sau/_i de executarea 

necorespunz�tor total sau partial a oric�rei obliga�ii care îi revine în baza prezentului protocol, dac 
neexecutarea sau executarea necorespunz�toare a obliga�iei respective a fost cauzat� de forta major�, a_a cum 

este definit� de lege. 

5.2. Partea care invoc� for�a major� este obligat� sä notifice celeilalte p�r�i, în termen de maximum 24 de ore 

producerea evenimentului �i s� ia toate m�surile posibile în vederea limit�rii consecin�elor lui. 

5.3. Dac� în termen de 48 de ore de la producere, evenimentul respectiv nu înceteaz�, p�r�ile au dreptul s�-_i 

notifice încetarea de plin drept a prezentului protocol f�r� ca vreuna dintre ele sä pretind� daune-interese. 

mod 

VI. ÎNCETAREA PROTOCOLULUI 

6.1. Prezentul protocol înceteaz� de plin drept, f�r� a fi necesar� interven�ia vreunei instan�e judecätore_ti, în 

cazul când oricare dintre p�r�i: 
a. nu-_i execut� una dintre obliga�ile esen�iale enumerate la art. IV din prezentul protocol. 

este declaratä în incapacitate de plä�i sau faliment, ori declan_eaz� procedura de lichidare, înainte de 

îinceperea prezentului protocol; 
. cesioneaz� drepturile _i obliga�iile sale, prev�zute în prezentul protocol, f�r� a avea acordul celeilalte pår�i 

d. isi încalcá oricare dintre obliga�iile sale dup� ce a fost avertizat� de cätre cealalt� parte c� o nou� înc�lcare a 

lor va atrage rezilierea protocolului. 
6.2. Partea care invoc� încetarea prezentului protocol are obliga�ia s� notifice celeilalte pär�i cauza de încetare 
a lui cu minim 5 zile înainte de data la care aceasta urmeaz� s�-_i produc� efectele. 
6.3. Rezilierea protocolului nu are nici un efect asupra obliga�iilor deja scadente între p�r�i. 
6.4. Prevederile prezentului capitol nu înlätur� räspunderea p�r�ii care, în mod culpabil a cauzat încetarea 

protocolului. 

VII. NOTIFIC�RI 

7.1. in accep�iunea p�r�ilor contractante, orice noti ficare adresat� de una dintre acestea celeilalte este valabil 
îndeplinit� dac� va fi trimis� la adresa/sediul prev�zut în partea introductivä a prezentului protocol. 
7.2. In cazul în care notificarea se face prin mijloace po_tale, ea va fi transmis�, prin scrisoare recomandat�, cu 
confirmare de primire (A.R.) _i se consider� primit� de destinatar la data mentionat� de oficiul po_tal primitor 
pe aceast� confirmare. 

7.3. Dac� notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consider� primit� în prima zi lucrätoare dup� cea în 
care a fost expediat�. 
7.4. Notific�rile verbale nu se iau în considerare de nici una dintre pärtji, dac� nu sunt confirmate, prin 
intermediul uneia dintre modalitä�ile preväzute la alineatele precedente.

VII. R�SPUNDEREA

8.1. Fiecare parte räspunde fa�ã de cealalt� pentru pagubele cauzate din culpa sa, 
8.2. Partenerul, este în drept s� solicite organelor jurisdic�ionale competente obligarea Organizatorului la plata 
de daune interese pentru prejudiciile cauzate, în situa�iile în care acesta nu _i-a respectat obliga�iile asumate 

prin prezentul protocol. 
9.3 Organizatorul , este în drept s� solicite organelor jurisdic�ionale competente obligarea Partenerului la plata 
ae daune pentru prejudicile pe care acesta le-a cauzat prin nerespectarea clauzelor stipulate prin prezentul 

protocol. 



IX. LITIGII. 

9.1. P�rtile au convenit ca toate neîn�elegerile privind validitatea prezentului protocol sau rezultate din 

interpretarea, executarea ori încetarea acestuia s� fie rezolvate pe cale amiabil� de reprezentan�ii lor. 
92. In cazul in care rezolvarea litigiilor nu este posibila pe cale amiabila, pär�ile se vor adresa instantelor 

Judec�tore_ti. 

X. DISPOZI�II FINALE 

10.1. Prezentul protocol intra în vigoare la data semnarii lui _i este valabil pân� la data stingerii tuturor 

obligatiilor par�ilor contractante. 

10.2. Modificarea prezentului protocol se face numai prin act adi�ional încheiat între pär�ile semnatare. 

10.3. Prezentul protocol � fost încheiat în 2 exemplare, ambele cu valoare de original, câte unul pentru fiecare

parte, ast�zi 05 VolB, data semn�ii lui. 
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