
Art. l: PARTILE CONTRACTULUI
FEDERATIA ROMANA DE ORIENTARE cu sediul in Bucureqti, str. V. Conta ,

Nr. 16, sector 2, cod fiscal 4400824, cont bancar IBAN: RO79 RNCB 0074 0292 0364 0001,
deschis la BCR sector 3 , reprezentatd de Constantin Alexandrescu, Presedinte.

qi
COLEGIUL ECONOMIC WILOR cu sediul in Bucuregti, Sectorul 5, Str. Viilor, nr.38,

tellfax 0213160966, reprezentat legal de director prof. Marineta Popa

au convenit incheierea prezentului Contract de parteneriat, cu respectarea urmdtoarelor clauze:

Art. 2z OBIECTUL CONTRACTULUI

Parteneriatul dintre Federafia Romind de Orientare gi Colegiul Economic Viilor, in
vederea colabordrii gi organizdrii simpozionului "Creativitatea benefici a copiilor qi tinerilor
romAni: c6t corespundem necesitii{ilor viitorului?", in sdptdmdna 1-5 IV.2013, sdptdmdnd
cunoscutd sub numele de "Si qtii mai multe, sI fii mai bun !, la Muzeul Nalional al Tehnicii din
Parcul Carol, prin organizarea unor competitii de Orientare "Parc-Oras". Simpozionul este un
proiect inifiat, conceput, coordonat de prof Marin Lucian Mihai qirealizat cu susfinerea colegiului
amintit.

2.1. Pentru evenimentele punctuale se vor redacta anexe la prezentul contract

Art. 3: OBLIGATIILE PARTILOR

3.1 X'edera{ia Romflnl de Orientare, in conformitate cu obiectului contractului, se obliga sd
asigure Colegiului Economic Viilor:

3.1.1. anunfarea parteneriatului pe site-ul www.fro.ro, in categoria "Parteneriate Si protocoale
de colaborare";

3.1.2. susfinerea promovdrii evenimentelor organizate tn parteneriat prin: postarea de anunfuri pe
www.fro.ro.

3.2. Colegiul Economic Viilor, in conformitate cu obiectului contractului, se obligd sd asigure
Federa{iei Romine de Orientare

3.2.I. calitatea de < partener > in cadrul evenimentelor orgatnzate de Colegiul Economic
Viilor in sdptSmdna l-5IY.2013;

3.2.2. menlionarea Federa{iei Romffne de Orientare, in calitate de partener, in toate
materialele de prezentare care promoveazd evenimentele din sdptdmAna 1-5 IV.2013;

3.2.3. sustinerea promovdrii evenimentelor organizate in parteneriat prin postarea de anunJuri
in qcoal6, distribuirea de materiale informative gi fumizarea de informafii in r6ndul elevilor.



Art. 4z DURATA CONTRACTULUI

Prezentul contract intrd in vigoare la data semndrii lui pi este valabil intre aceastd datd gi
12.IY.2013.,

Art.5: LITIGII
Orice litigiu apirut se va soluJiona pe cale amiabild, in caz contrar, competenja teritorialS

este a instanfelor de judecatd din aria geograficd a celor doud pirli.

Art.6: CLAAZB FINALE
A. in cazul nerespectlrii obligaliilor sau cAnd una dintre p6rli ii catzeazd celeilalte un

prejudiciu, de imagine sau altd naturd, partealezatd, printr-o notificare cu 5 zile inainte, poate cere
rezilierea prezentului contract, ftrd, a mai fi nevoie de alte etape.

B. Forfa majord exonereazd parfile de rdspundere, iar cel ce o invocd se obligd s[ o notifice
celeilalte pir,ti inainte de a lua o hotdrdre care o vizeazd gi pe cealalt5.

C. Pdrfile vor efectua prestafiile pe bazd de comandi scrisd, prin e-mail sau personal, care
va conline toate detaliile serviciului solicitat, in conformitate cu prevederile contractului.

D. In cazul in care partea care trebuie sd presteze serviciul considerd, motivat, ca acesta nu
se poate realiza in forma solicitatd, parfile se vor pune de comun acord cu privire la modalitatea de
prestare a serviciului.

Cele doud institufii vor fi reprezentate in cadrul acestei colabordri de:
Alexandrescu Constantin, preqedinte (tel. 021 317.49.99. I 0722.792.750)
qi de
Marin Lucian Mihai profesor coordonator / iniliatorul gi organizatorul acestui proiect
educalional, din partea Colegiului Economic Viilor (tel. 07 22.I 66.502).

Prezentul acord a fost semnat astdzi {I in doud exemplare, cdte unul pentru fiecare
parte.

FEDERATIA ROMANA NN ORIENTARE

Prof. Alexandrescu C

COLEGIUL ECONOMIC WILOR

Director.
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