
NR 113/o ot dol 

PROTOCOL DE COLABORARE 

I. PÅR�ILE 
1.2. Centrul de Proiecte Educa�ionale �i Sportive Bueure_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. PERUTNINA ROMANIA S.R.L, cu sediul in str. 13 Decembrie, nr96, Brasov, CU1:22780942 
inregistrat la registrul comertului cu nr. J08/3164/20,11,2007 reprezentat prin dl./dna. Mihai Botan, în 
calitate de Director vanzari , tel 0740111433 desemnat reprezentat al Romaniei denumit în cele ce 
urmeaz� ,,PARTENER" 

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

IL. 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�sutei pana in ora 21:30.

III. DURATA PROTOCOLULUII
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 PARTILOOR 
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; 

c)sa realizeze atat montarea, cat si demontarea casutei, amplasata in Parcul Cismigiu, pe aleile betonate; 
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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b)Sa nu distruga bunurile puse la dispozitie de catre PROEDUS; in cazul in care se vor constata daune

PARTENERUL se obliga sa remedieze daunele provocate; 
C)sa prezinte PROEDUS, în vederea realiz�rii activit��ii men�ionat� la punctul I1, al prezentului contract, 

urmatoarele documente: copia certificatul de inregistrare, copia certificatului constator al participantului, 

certificat/aviz emis de Direc�ia Sanitar Veterinar� pentru unitatea mobil� a participantului, certificat/ 

aviz de func�ionare emis de Directia de S�n�tate Public�, fiscle de medicina muncii pentru toti cei ce vor 

desfa_ura activitati in zonele puse la dispozi�ie de PROEDUS; 

d)sa detna pe toata perioada desfasurarii evenimentului dosarul aprobat de Directia Sanitar-Veterinara, 

contorm caruia PARTENERULUI ii este aprobata comercializarea alimentelor catre vizitatori 

V. FORTA MAJOR�.
5.1. Nici una dintre pä�r�ile contractante nu räspunde de neexccutarea la termen sau/_i de executarea in mod 
necorespunz�tor total sau par�ial a oric�rei obliga�i care îi revine în baza prezentului protocol, daca 
neexecutarea sau executarea necorespunz�toare a obliga�iei respective a fost cauzat� de forta majora, a_a 
cum este definit� de lege. 
5.2. Partea care invoc� for�a major� este obligat� s� notifice celeilalte pär�i, în termen de maximum 24 de 

ore producerea evenimentului _i sä ia toate m�surile posibile în vederea limitärii consecin�elor lui. 
5.3. Dac� în termen de 48 de ore de la producere, evenimentul respectiv nu înceteaz�, p�r�ile au dreptul
sa-_i notifice încetarea de plin drept a prezentului protocol f�r� ca vreuna dintre ele s� pretind� daune- 
interese. 

VI. ÎNCETAREA PROTOCOLULUI 
6.1. Prezentul protocol înceteaz� de plin drept, f�r� a fi necesar� interven�ia vreunei instante judec�tore_ti,
în cazul când oricare dintre p�rti
a. nu-_i execut� una dintre obliga�iile esen�iale enumerate la art. IV din prezentul protocol. 
b. este declarat� în incapacitate de plä�i sau faliment, ori declan_eaz� procedura de lichidare, înainte de 

începerea prezentului protocol;
c. cesioneaz� drepturile �i obliga�iile sale, preväzute în prezentul protocol, f�r� a avea acordul celeilalte 

p�rti; 
d. î_i încalc� oricare dintre obliga�iile sale dup� ce a fost avertizat� de c�tre cealalt� parte c� o nou��
încälcare a lor va atrage rezilierea protocolului. 
6.2. Partea care invoc� încetarea prezentului protocol are obliga�ia s� notifice celeilalte p�r�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� r�spunderea p�r�ii care, în mod culpabil a cauzat încetarea 

protocolului. 

VII. NOTIFIC�RI. 
7.1. în accep�iunea pår�ilor contractante, orice notificare adresat� de una dintre acestea celeilalte este 
valabil îndeplinit� dac� va fi trimis� la adresa/sediul prev�zut în partea introductiv� a prezentului protocol. 
7.2. In cazul în care notificarea se face pe cale po_tal�, ea va fi transmis�. prin scrisoare recomandat�, cu 
confirmare de primire (A.R.) _i se consider� primit� de destinatar la data men�ionat� 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 p�r�i, dac� nu sunt confirmate, prin 
intermediul uneia dintre modalitä�ile prev�zute la alineatele precedente.

VIII. RÁSPUNDEREA
8.1. Fiecare parte r�spunde fa�� de cealalt� pentru pagubele cauzate din culpa sa; 

8.2. PROEDUS, este în drept s� solicite organelor jurisdic�ionale competente obligarea Partenerului la plata 

de daune interese pentru prejudiciile cauzate, în situa�iile în care acesta nu _i-a respectat obliga�iile asumate

prin prezentul protocol. 
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9.3 Partenerul, este în drept sã solicite organelor jurisdic�ionale competente obligarea PROEDUS la plata

de daune pentru prejudiciile pe care acesta le-a cauzat prin nerespectarea clauzelor stipulate prin prezentul 
protocol. 

IX. LITIGII.
9.1. Pår�ile 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. 

9.2. In cazul în care rezolvarea litigiilor nu este posibil� pe cale amiabil�, p�r�ile se vor adresa instan�elor 

judecatoresti competente de pe teritoriul Romaniei.

X. DISPOzI�II FINALE
10.1. Prezentul protocol intra in vigoare la data semnarii lui si este valabil pana la data stingerii tuturor 

obligatiilor partilor contractante. 
10.2. Modificarea prezentului protocol se face numai prin act adi�ional încheiat între p�r�ile semnatare.

10.3. In cazul in care programul proiectului, mentionat in cererea de sustinere, este modificat fara acordul 

ambelor partilor, parteneriatul se anuleaza de drept. 
10.4. Prezentul protocol a fost încheiat iîntr-un numär de 2 exemplare, ambele cu valoare de original, câte 
unul pentru fiecare parte, astäzi 16.84AAIK_, data semn�rii lui. 

PROEDUS, PARTENER, 

Director, PERUTNINA ROMANIA S.R.L

Florin Diaconescu 

Djreetor vanzari
Mihai Botan

Avizat, 
dd 

Director Adjunct 
Ruxandra Georgana SIMION 

Sef servici 
Serviciul Proiecté
Alina PURCARU

Consilier Juridic

Stefania MITROL 

Sef Birou Cyltural Artistic si Educational 
Nicoleta Chiia/ 

Consilier Birou Cultural Artistic si Educational 
Hamadi Hebe 
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