
 

 

 

PARTENERIAT DE COLABORARE 

 

 

Încheiat între: 

CORPUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR, cu sediul în Bucureşti, str. Mihai 
Voda, nr. 6, sector 5, tel. (021) 314.54.13, e-mail stancu.petre@cnpromania.ro  
reprezentat prin Preşedinte – Stancu Petre  

şi 

SC Capitala Aventurii SRL, cu sediul in Bucureşti, str.Valea Argesului, nr. 1, bl. 
M12, sc. B, Ap. 65 sector 6, CUI 34819590, tel. 0723453533, e-mail 
liviu_iane@yahoo.com , reprezentata prin Director General - Liviu Iane 

a fost încheiat prezentul Parteneriat 

I. Obiectul Parteneriatului: Oferirea de servicii de către SC Capitala 
Aventurii SRL membrilor CORPULUI  NAŢIONAL AL 
POLIŢIŞTILOR, aşa cum sunt definite acestea în anexele ce fac parte 
integrată din prezentul Parteneriat. 

II. Durata: Prezentul Parteneriat se încheie pe durata nedeterminată de la 
data semnării de ambele părţi. 

III. Obligaţiile părţilor 



Obligaţiile CORPULUI NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR 

a) să promoveze catre membrii sai serviciile si ofertele promotionale dedicate 
acestora de catre SC Capitala Aventurii SRL 
 
Obligaţiile SC Capitala Aventurii SRL 

a) să respecte prevederile legale privind serviciile oferite;  
b) să asigure furnizarea de servicii de calitate prin personalul autorizat; 
c) să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor referitoare la 

membrii Corpului National al Politistilor si familiilor acestora, precum și 
demnitatea și integritatea acestora; 

d) să asigure siguranta membrilor Corpului National al Politistilor si familiilor 
acestora, la nivelul standardelor impuse de legislația în vigoare; 

e) să repecte prevederile legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal. 

 
IV. Modificarea sau completarea Parteneriatului 

Prezentul Parteneriat poate fi modificat sau completat, cu acordul părţilor, prin 
acte adiţionale care vor face parte integrată din acesta. 

V. Încetarea Parteneriatului poate surveni în una din următoarele situaţii: 
b) cu acordul părţilor; 
c) prin notificarea uneia dintre părţi cu 15 zile înaintea datei la care se doreşte 

încetarea; 
d) În cazul neîndeplinirii culpabile a obligaţilor de către una dintre părţi 

 

Prezentul Parteneriat a fost încheiat astăzi, 13.03.2017, în două exemplare, câte 
unul pentru fiecare parte. 

 

CORPUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR         SC CAPITALA AVENTURII SRL 

 

 



 

 

 

 

Anexa 1 

 

 SC Capitala Aventurii SRL, in punctul de lucru Afi Aventurier, situat in Afi Cotroceni 
-  Bv. Vasile Milea nr. 4, ofera membrilor Corpului National al Politistilor un discount de 60% 
la achizitionarea unui abonament lunar, conform tabelului de mai jos: 

Denumire serviciu Prețul 
standard 

Preț standard 
4 trasee + 4 tiroliene 

Preț oferit 
special pentru membrii 
CNP 
4 trasee + 4 tiroliene  

Traseu adulți/copii 50 lei 280 lei 110 lei Tiroliană 20 lei 
Abonamentul lunar este valabil 30 zile, se elibereaza pe numele membrului CNP, pe baza 

adeverinței de membru și poate fi reînnoit ori de câte ori este nevoie în decursul acestei 
perioade. De reducerile afișate beneficiază și membrii familiilor + invitații acestora, în cadrul 
aceluiași abonament 

 La cerere eliberam adeverinta/abonament pentru desfasurarea activitatii de educatie 
fizica si sport conform OMAI154/2004 

 AFI Aventurier cuprinde un traseu pentru adulţi cu peste 25 de segmente, cu grade de dificultate 
diferite, dar şi un traseu pentru copii.  Cel mai înalt punct care poate fi atins în parcul de aventură se află 
la aproape 26 de metri înălţime, comparabil cu înălţimea unei clădiri cu 9 etaje. 

Parcul de aventură Afi Aventurier este dotat cu cea mai lungă tiroliană dintr-un centru 
comercial din Europa, cu dimensiunea de 110 metri. 

Un alt element spectaculos găzduit de Afi Aventurier este pânza de păianjen, cu o 
dimensiune de 250 mp, fiind cea mai mare dintr-un parc de aventură din România. Aceasta a fost 
realizată din aproape 1 kilomentru de sfoară şi conţine peste 100 metri de noduri, care formează 
legăturile 

La cerere, Afi Aventurier organizeaza: 

- petreceri tematice si corporative pentru diferite evenimente; 



- petreceri tematice pentru copii; 

- evenimente speciale; 

- mese festive si onomastice pentru membrii CNP precum si ale cunostintelor acestora; 

- antrenamente speciale pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne, personalizat pe 
specificul acestora, atestat prin eliberarea unei adeverințel/abonament care dovedeste 
desfășurarea antrenamentului pentru susținerea,întărirea  si perfectionarea pregatirii fizice, în 
timpul programului de muncă, conform ordinului MAI  privind pregătirea personalului. 

Afi Aventurier ofera acces gratuit la activitățile desfășurate  in interiorul parcului pentru 
persoanele cu dizabilitati datorita beneficiilor pe care acesta gen de activități le au asupra 
psihicului și fizicului. 

Datorita gradelor de dificultate diferite oferite de traseele parcului de aventura, exista o 
varietate de beneficii pe care utilizatorul le dobandeste: 

• Mobilitate sportiva 
• Conditie fizica imbunatatita 
• Forta de indemanare 
• Creste capacitatea creierului de a actiona in situatii de criza 
• Dexteritate 
• Imbunatatire atentie distributiva 
• Adaptare rapida la diverse situatii 
• Reduce riscul de boli cronice 
• Reduce nivelul de grasimi 
• Imbunatateste increderea de sine 
• Imbunatateste forta fizica prin acumulare de masa musculara 
• Imbunatateste echilibrul 
• Cunostinte despre alpinism, escalada, rapel 
• Reduce predispozitia genetica a obezitatii 
• Stimulare sistem imunitar 
• Adaptare usoara la stres 
• Rezistenta fizica 
• Ajuta la eliberarea hormonilor si a substantelor ce inhiba procesele de senescenta 
• Imbunatatirea memoriei 
• Prevenirea bolilor cardiovasculare si a accidentelor cerebrale 
• Forta 
• Rezistenta 
• Echilibrul 



• Flexibilitate 
• Coordonare 
• Capacitate sistem cardiovascular 
• Sport de o componenta mentala de peste 80% 
• Antrenare si tonifiere musculara 
• Dorinta de autodepasire 
• Creste stima desine 
• Analiza rapida 
• Apreciere justa 
• Adaptare la diverse situatii 
• Creste capacitatea de decizie in cazul unor decizii imediate 
• Dinamism 
• Abilitati de solutionare a problemelor 
• Lucru in echipa 
• Comunicare 
• Capacitate de planificare 
• Perseverenta 
• Autodisciplina 
• Rabdare 
• Curaj 
• Ambitie 
• Asumarea responsabilitatii propriei sigurante 
• Tenacitate mentala 
• Creșterea acuitatii vizuale 
• Aprecierea distantelor îmbunătățită 
• Precizie 
• Îmbunătățirea reflexelor 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXA 2 

 

 Parcul	de	aventura	Afi	Aventurier	foloseste	materiale	de	cea	mai	buna	calitate,	tinand	
cont	ca	absolut	orice	element	care	face	parte	din	parcul	de	agrement	are	certificat	de	
conformitate,	calitate	si	garantie.	Pentru	a	beneficia	de	maxim	de	siguranta,	traseele	parcului	
au	in	componenta	dispozitive	de	filare,	pentru	evacuare	in	caz	de	urgenta.	Toti	operatorii	
angajati	sunt	echipati	corespunzator,	fiind	capabili	sa	intervina	in	orice	moment	acolo	unde	este	
cazul.	Tot	echipamentul	de	siguranta	si	protectie	este	furnizat	de	catre	firma	Petzl,	lider	
mondial	pe	piata	parcurilor	de	agrement,	precum	si	de	catre	firma	elvetiana	Kanopeo	GmbH,	
care	a	inovat	cele	mai	sigure	sisteme	de	siguranta.	Mai	jos	vom	detalia	fiecare	element	de	
siguranta	pentru	fiecare	traseu	in	parte.	

	 Parcul	de	aventura	are	in	componenta	urmatoarele	echipamente	si	elemente	de	
siguranta	per	persoana:	

	

	

-	Ham	Petzl	Panji	-	Pandion	(rezistenta	22kN	=	2.243	kgf);	

	 	



		

	

	

	

-	3	lonje	Petzl	Joko-Y	(rezistenta	22kN	=	2.243	kgf	per	buc);	

	

	

-	o	carabiniera	autoblocanta	Petzl	(rezistenta	27kN	=	2.753	kgf	per	buc);	

	

	

	

	



	

	

	

	

-	un	scripete	Speedy	Tandem	(Trac	Petzl).	

	

-	O	carabiniera	Speedrunner	II	(carabiniera	care,	pe	tot	parcursul	traseului	din	parcul	de	
agrement,nu	se	manevreaza	de	catre	utilizator,	fiind	in	permanenta	asigurat.	Rezistenta	22kN	=	
2.243	kgf)	NU	EXISTA	NICIUN	RISC	DE	ACCIDENTARE!	

	

	

	

	



	

	
	

	

TINEM	 SA	 PRECIZAM	 FAPTUL	 CA,	 PE	 TOT	 PARCURSUL	 TRASEULUI,	 UTILIZATORUL	 ESTE	 IN	
PERMANENTA	 ASIGURAT,	 NEEXISTAND	 NICIUN	 RISC	 DE	 ACCIDENTARE	 AL	 ACESTUIA	 IN	
EXPLORAREA	PARCULUI	DE	AGREMENT!	

	

  

 

 

 

 


