
PROTOCOL DE COLABORARE NRGJ.l.9BAo R 

I. PÅRTILE 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE, prin Centrul Infocuropa, denumitin

continuare ORGANIZATOR, cu sediul în Bucure_ti, Aleca Modrogan 14, Sector 1, reprezentat

prin Cosmin Dinescu, secretar general, denumit în cele ce urmeaz� ORGANIZATOR

CENTRUL DE PROIECTE EDUCA�IONALE �I SPORTIVE, cu sediul în Splaiul 

Independen�ei, Nr. 2, sector 5, Bucure_ti, cod fiscal 26597213, reprezentat prin Director - Florin

Diaconescu, denumit în cele ce urmeaz� COORGANIZATOR

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

II. OBIECTUL PROTOCOLULUI

2.1 Obiectul protocolului îl reprezint� organizarea în parteneriat a proiectului ,,Pia�a Statelor

Membre ale Uniunii Europene", în data de 5 mai 2018, în Parcul Ci_migiu, pentru celebrarea

Zilei Europei, cu participarea oficiilor diplomatice ale Statelor Membre ale Uniunii Europene

acreditate la Bucure_ti, a Reprezentan�ei Comisiei Europene _i Biroului de Informare al 

Parlamentului European din România. 

III. OBLIGATIILE �I DREPURILEPÁRTILOR 

a) Pär�ile se oblig� s� respecte condi�iile prezentului protocol precum _i prevederile legale în 

vigoare. 

b) F�r� a aduce atingere în nici un fel independen�ei fiec�reia, cele dou� p�r�i se angajeaz� s�

colaboreze pentru respectarea dispozi�iilor prezentului protocol.

c) De asemenea, cele dou� p�ri se angajeaz� s� se informeze reciproc asupra oric�rei dificult��i 

ce ar surveni în executarea prezentului protocol, în termen de maximum 48 de ore. 

d) In acela_i timp, p�r�ile se angajeaz� sa colaboreze îndeaproape �i s�-_i comunice toate

elementele utile (studii de audien��, ac�iuni promo�ionale) în vederea îmbun�t��irii calitative

a colabor�rii dintre p�rri. 

e) bdalitatea oficial� de comunicare a informa�iilor care fac obiectul prezentului protocol este 

prin email, între adresele: alina@proedus.ro _i doris.mircea@mae.ro, persoane de contact: 
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Alina Purcaru, din partea Prim�äriei Municipiului Bucure_ti _i, respectiv, Doris Theodora

Mircea, din partea Centrului Infoeuropa, Ministerul Afacerilor Externe.
3.1. ORGANIZATORUL se oblig�: 

a) så contacteze _i s� tin� leg�tura cu reprezentan�ele diplomatice ale Statelor Membre UE; 

b) s� coordoneze proiectul Pia�a Statelor Membre ale Uniunii Europene" prin organizarea 

de reuniuni la Centrul Infoeuropa; 
)s� invite alte institu�ii colaborato
d) s� asigure vizibilitatea _i promovarea evenimentului, prin mijloacele media de care 

dispune, în condi�iile legii 

e) s� men�ioneze numele COORGANIZATORULUI, în calitate de partener, în toate

actiunile de promovare a evenimentului.

3.2. COORGANIZATORUL se oblig�:

a) s� asigure, pentru realizarea proiectului, bugetul necesar pentru acoperirea urm�toarelor 

categorii de cheltuieli: 

închirierea echipamentului tehnic necesar sus�inerii programului artistic;

închirierea c�su�elor expozi�ionale pentru oficiile diplomatice ale Statelor 

Membre ale Uniunii Europene. pentru Reprezentan�a Comisiei Europene _i BIPE;

furnizarea de electricitate;

onorariile aferente manifest�rilor artistice care vor reprezenta Românias 

cheltuielile ce implic� realizarea �i organizarea demonstra�iilor �i atelierelor 

interactive cu tematic� specific�; 

onorariile colaboratorilor implica�i în desf�_urarea proiectului; 

servicile necesare în cadrul evenimentului men�ionat la art 2.1: servicii de salu- 

brizare, de prim ajutor, de paz� �i protec�ie, precum _i servicii de prevenire _i stin- 

gere a incendiilor; 

s� încheie protocoale _i s� pl�teasc� toate cheltuielile men�ionate la art. 3.2. lit.a) 

b)s� asigure loca�ia necesar� evenimentului men�ionat la art.2.1; 

c) s� efectueze în timp util demersurile necesare pentru obtinerea autorizatiei de desf�_urare 

a evenimentului în loca�ia �i perioada men�ionat� la art 2.1; 

d) s� men�ioneze ORGANIZATORUL în calitate de Partener, în toate ac�iunile de 

promovare ale evenimentului; 



e s� asigure organizarea si logistica evenimentului in ansamblu, inclusiv

autoriza�iile/avizele conform Legii, necesare pentru desl�_urarea proiectului mentionat la 

art.2.1; 

t)s� efectueze toate demersurile necesare obtinerii în regim de gratuitate a gardurilor de 

protectie necesare pentru delimitarea zonei _i a toaletclor ecologice care vor fi pozi�tionate 

în loca�ie: 

g)s� efectueze toate demersurile necesare pentru objinerea avizului/acordului institu�iilor 

aflate în subordinea Prim�riei Municipiului Bucure_ti cu privire la organizarca 

evenimentului men�ionat la art 2.l; 

Iv. DURATA SI LOCUL EXECUT�RII PROTocOLULUI 
a) Prezentul protocol intr� în vigoare la data semn�rii sale _i este valabil pân� la stingerea 

tuturor obliga�iilor ce decurg din executarea sa. 

b) Proiectul va avea loc în data de 5 mai 2018, în parcul Ci_migiu. 

V. ALTE PREVEDERI 

a) Pärile î_i asum� responsabilitatea de a-_i îndeplini obliga�iile cu bun� credin��, sinând 

cont de prestigiul entit��ilor implicate în acest protocol de colaborare; 

b) Pär�ile se vor asigura c� asocierea numelor, însemnelor sau märcilor lor nu va fi utilizat� 

în niciun mod care s� aduc� prejudicii imaginii sau reputa�iei partenerilor acestui protocol

de colaborare; 

c)Dac� pe parcursul derul�ii protocolului de colaborare vreuna dintre prevederi î_i pierde 

valabilitatea, celelalte r�mân valabile. P�r�ile pot înlocui prevederile care nu mai sunt 

valabile cu amendamentele adecvate, ulterior, conform expectativelor _i inten�ilor lor în 

momentul execut�rii Protocolului de colaborare. 

VI. ÎNCETAREA PROTOCOLULUI 

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

judec�tore_ti, în cazul în care una dintre p�rt�i:

a) nu-_i execut� una dintre obliga�iile esen�iale enumerate la art. II din prezentul protocol.

b) este declarat� în incapacitate de pl��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�r�i;
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d) i_i încalc� oricare dintre obliga�iile sale dup� ce a fost avertizat� de c�tre cealalt� parte c� 

o nou� înc�lcare a lor va atrage rezilierea protocolului; 
e)partea care invoc� încetarea prezentului protocol are obligatia 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; 
1)Rezilierea protocolului nu are nici un efect asupra obliga�iilor deja scadente între p�r�ti;

g) Prevederile prezentului capitol nu înl�tur� rä�spunderea p�r�ii care, în mod culpabil a 

cauzat încetarea protocolului;

VII. FORT� MAJORÅ 

a) Nici una dintre p�r�ile acestui protocol nu r�spunde de ne-executarea la termen sau/_i de 

executarea în mod necorespunz�tor total sau par�ial - a oricärei obligajii care îi revine

în baza prezentului protocol, dac� neexecutarea sau executarea necorespunz�toare a 

obliga�iei respective a fost cauzat� de for�a major�, a_a cum este definit� de lege. 

b) Partea care invoc� forta major� este obligat� s� notifice celeilalte p�r�i, în termen de 

maximum 24 de ore de la producerea evenimentului �i s� ia toate m�surile posibile în 

vederea limit�rii consecintelor lui. 

c)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 s� pretind� daune-interese. 

VIIL. NOTIFIC 

a) In accep�iunea p�r�ilor, orice notificare adresat� de una dintre acestea celeilalte este 

valabil îndeplinit� dac� va fi trimis� la adresa/sediul preväzut în partea introductiv� a 

prezentului protocol. 

b) 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. 

e) Dac� notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consider� primit� în prima zi 

lucr�toare dup� cea în care a fost expediat�. 

d) Notific�rile verbale nu se iau în considerare de nici una dintre p�r�i, dac� nu sunt 

confirmate, prin intermediul uneia dintre modalit��ile prev�zute la alineatele precedente.

e) La orice modificare de adres�, cealalt� parte a protocolului va fi notificat� corespunz�tor.
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IX.LITIG 

a) Par�ile au convenit ca toate neîntelegerile privind validitatea prezentului protocol sau

rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia s� fie rezolvate pe cale 

amiabil� de reprezentan�ii lor. 

b) In cazul în care nu este posibil� rezolvarea litigiilor pe cale amiabil�, p�r�ile se vor adresa

instantelor judec�tore_ti competente. 

X. DISPOZITIL FINALE 

a) Prezentul protocol intr� în vigoare la data semn�rii lui _i este valabil pân� la data stingerii 

tuturor obliga�iilor pär�ilor. 

b) Orice modificare va fi f�cut� numai cu acordul prealabil al p�r�ilor, prin act adi�ional. 

c) Prezentul protocol a fost încheiat într-un num�r de 2 exemplare, ambele cu valoare de 

original, câte unul pentru fiecare parte, 
ast�zi.ME2/&
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