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PROTOCOL DE COLABORARE 

I. P�R�ILE 
1.2. Centrul de Proiecte Educa�ionale _i Sportive Bucure_ti - PROEDUS, Strada Splaiul Independentei 
nr. 2 sect 5. Bucure_ti, cod fiscal 26597213, reprezentat prin Director - Florin Diaconescu, denumit in cele 

ce urmeaza ,,PROEDUS" 

^I 

1.1. SC DRU AGRO SRL, cu sediul in str. Livezeni, nr28, Galati, CUI:RO 22368390, inregistrat la 

registrul comertului cu nr. J17/1490/2007 reprezentat prin dl./dna. Verdesi Gheorghe Marius, în 
calitate de Administrator, tel 0751309964 desemnat reprezentat al Romaniei denumit în cele ce 
urmeaz�,PARTENER" 

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

II. OBIECTUL PROTOCOLULUI
2.1. Obiectul protocolului il reprezinta colaborarea celor doua parti in vederea sustinerii reciproce a 
proiectului ,Piata Statelor Membre ale UE", ce se va desfasura in data de 5.05.2018, in Parcul
Ci_migiu, in intervalul orar 10:00-22:00, organizat de PROEDUS, in parteneriat cu Ministerul Afacerilor 

Externe. 

2.2. Programul proiectului:
- 04.05.2018, incepand cu ora 14:00 amenajarea de c�tre PARTENER a casutei puse la dispozitie de catre 

PROEDUS; 
- 05.05.018, in intervalul orar 09:00-20:00-desfasurarea propriu-zisa a evenimentului;
- 06.05.2018

dezafectarea c�su�ei pana in ora 21:30. 

III. DURATA PROTOCOLULUI 
3.1. 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 târziu de data de 31.12.2018. 

IV. OBLIGATIILE PARTILOR 

4.1. PROEDUS se obliga: 

a) sa sustina realizarea proiectului cu toate elementele aferente acestuia;

b) sa puna la dispozitia reprezentantului Romaniei si PARTENERULUI desemnat de aceasta, casuta in 

care acesta isi va desfasura activitatea pe toata durata organizarii evenimentului, amplasata in Parcul 

Cismigiu, pe aleile betonate;
sa realizeze atat montarea, cat si demontarea casutei, amplasata in Parcul Cismigiu, pe aleile betonate; 

c) 
d) sa puna la dispozitia PARTENERULUI toate utilitatile aferente desfasurarii activitatii din cadrul 

evenimentului; 

4.2. PARTENERUL se obliga:

a) sa ofere participantilor din cadrul evenimentului produse specifice traditiei tarii pe care acesta o 

reprezinta;
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