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PROTOCOL DE COLABORARE nr.  _________________ 

 

   I. PĂRŢILE CONTRACTULUI 

     Art.1. Părţile prezentului contract sunt: 

        1. Asociația GEYC, cod fiscal 31415156, cu sediul în România, localitatea București, Sector 1,  

str. Maior Alexandru Câmpeanu, nr. 29, telefon 0728235249, fax 0318178029, e-mail office@geyc.ro,  înscrisă la 

Judecătoria Sectorului 1 București, în Registrul Național al Asociațiilor și Fundațiilor, în baza certificatului de înscriere 

nr. 47 din 13.03.2013, având contul nr. RO40BTRLRONCRT0204873801, deschis la Banca Transilvania, reprezentată de 

Brezoiu Gabriel – Andrei, Manager general, în calitate de organizator al campaniei şi  

        

  2. Organizația : 

Denumire: Școala Gimnazială "Vladimir Streinu"-Teiu 

Reprezentant legal: PANDREA MIRELA-EMILIA 

Sediu (Str., nr.) Principală 

Localitate: Teiu Județ: Argeș 

Cod poștal: 117735 Fax: 248689645 

Telefon: 248689645 E-mail: scoalateiuarges@gmail.com 

 

în calitate de partener, au convenit să încheie prezentul Protocol de colaborare. 

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

Art.2. Obiectul prezentului contract îl constituie desfăşurarea, de către Partener  a unui eveniment la nivel local în 

cadrul Campaniei SMYLE (”Social Media & Youth – Learning for Employment”) coordonată de Organizator așa cum 

reiese din anexa (anexele) acestui contract.  

 

III. DURATA CONTRACTULUI 

Art. 3. Prezentul  contract  se  încheie  începând  cu  data semnării acestuia și până la 31/12/2013. 

 

IV. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE 

Art. 4. Drepturile partenerului: 

a) de a folosi titulatura de „Coordonator local al campaniei” și toate beneficiile ce revin acesteia;  

b) de a i se posta logo / link / denumire (dacă acestea există) pe situl GEYC, secțiunea parteneri;  

c) de a alege un coordonator de eveniment și încheierea unui contract de voluntariat cu acesta;  

d) de a i se acorda o diplomă de merit coordonatorului de eveniment și diplome de participare celor care au luat 

parte la eveniment (după transmiterea și aprobarea raportului final);  

e) de a accesa o secțiune de RESURSE ce pot fi folosite în timpul sau  pentru pregătirea evenimentului 

(http://www.geyc.ro/2013/08/resurse-campania-de-constientizare-smyle.html);   

f) de a beneficia de consultanță permanentă: în procesul de aplicare, contractare, inițiere, promovare, 

implementare și raportare a evenimentului (pentru consultanță vă rugăm să ne contactați la adresa office@geyc.ro, iar 

titlul mesajului să fie „[SMYLE] Consultanță campanie”);  

g) de a beneficia, în mod gratuit, de materiale de promovare: postere și pancarte (puse la dispoziție în format 

electronic pe situl campaniei, http://www.geyc.ro/2013/08/smyle-parteneri.html, până pe 15 octombrie 2013); 

Art. 5. Drepturile partenerului incluse la art. 4 reprezintă obligaţiile aferente ale organizatorului campaniei. 

mailto:office@geyc.ro
http://www.geyc.ro/2013/08/resurse-campania-de-constientizare-smyle.html
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Art. 6. Obligaţiile (responsabilităţile) Partenerului: 

a) să respecte prevederile prezentului contract și a anexei (anexelor) sale;  

b) să  utilizeze posterul și pancartele campaniei (în forma în care acestea au fost puse la dispoziție, gratuit, în 

format electronic, pe: http://www.geyc.ro/2013/08/smyle-parteneri.html), astfel încât acestea să fie vizibile de către toți 

participanții la eveniment;  

c) să transmită un articol și 10 fotografii per eveniment (toate fotografiile dacă optați pentru Campaniile 

SMYLE), în termen de 10 zile de la finalizarea acestuia la adresele office@geyc.ro si roxana.constantin@geyc.ro;  

d) să transmită un raport de evaluare și lista de participanți la eveniment în termen de 10 zile de la finalizarea 

acestuia (conform modelelor de pe site); 

Art. 7. Obligaţiile partenerului incluse în art. 6 al prezentului contract reprezintă drepturile aferente ale 

organizatorului campaniei. 

 

V. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR PENTRU CAUZAREA PAGUBELOR 

Art. 8. Neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin prezentul contract atrage 

răspunderea părţii în culpă, fiind supusă prevederilor Codului Civil.   

Art. 9. Litigiile apărute din încheierea, modificarea, executarea sau încetarea prezentului contract sunt de 

competenţa instanţelor judecătoreşti dacă părţile contractante nu le rezolvă pe cale amiabilă. În acest caz, instanța 

competentă este Judecătoria Sectorului1. 

 

VI. MODIFICAREA, COMPLETAREA, RENEGOCIEREA CONTRACTULUI 

 

Art. 10. Modificarea sau completarea prezentului contract poate fi făcută prin acordul părţilor, prin act adiţional. 

Art. 11. Dacă pe parcursul executării prezentului contract intervine, independent de voinţa părţilor, o situaţie de 

natură să îngreuneze executarea obligaţiilor ce revin partenerului, contractul va fi renegociat. 

Art. 12. Renegocierea protocolului de colaborare se va face la cererea scrisă a uneia dintre părţi, formulată în 

termen de 15 zile de la data la care a intervenit respectiva situaţie. 

 

VII. CONDIŢII DE NULITATE ŞI REZILIERE A CONTRACTULUI 

Art. 13. Prezentul contract încetează în următoarele situaţii: 

a) prin acordul părţilor; 

b) denunţarea unilaterală din iniţiativa uneia dintre părţi, cu un preaviz de 15 zile, fără obligaţia prezentării motivelor; 

c) dacă după renegociere situaţia face imposibilă executarea în continuare a contractului, acesta este reziliat de drept; 

d) la finalizarea perioadei contractuale;  

 

VIII. DISPOZIŢII FINALE 

Art. 14. Prezentul contract, împreună cu anexele care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, reprezintă voinţa 

părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre aceştia, anterioară sau ulterioară încheierii lui.  

Art. 15. Prezentul contract s-a încheiat în 2 (două) exemplare, fiecare având aceeaşi valoare juridică.  

 

Partener, 

 

 ASOCIAȚIA  GEYC 

Gabriel-Andrei BREZOIU,  

Manager general   

___________________________  ___________________________   L.Ș. 

 

http://www.geyc.ro/2013/08/smyle-parteneri.html

