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PROTOCOL DE COLABORARE 

Încheiat între 

 

EXPRESS OPTIC CONSULTING cu sediul în Bucuresti, Str..Hrisovului, nr 2-4, parter ,avand 

codul unic de înregistrare fiscală nr. 33328250. reprezentată de Andrei Stefaniu denumita in continuare 

„PRESTATOR", pe de o parte 

si 

CORPUL NATIONAL AL POLITISTILOR, cu sediul social in str. Mihai Voda nr. 6, avand 

codul unic de înregistrare fiscală RO 16311321, reprezentata prin STANCU PETRE, in calitate de 

presedinte, denumita in continuare „CNP", pe de alta parte. 

 

Au convenit incheierea prezentul Protocol (denumit in continuare „Protocolul"), in urmatoarele 

conditii: 

 

PREAMBUL 

Avand in vedere ca: 

I. PRESTATORUL ofera consultaţii  OFTALMOLOGICE GRATUITE 

II. CNP doreste sa ofere Membrilor  sai (denumiti in continuare ’’Membrii CNP’’), in cadrul pachetului 

de beneficii si consultanta  si posibilitatea ACHIZITIONARII de ochelari de vedere in RATE  prin 

intermediul PRESTATORULUI. 

 

Art. 1  OBIECTUL CONTRACTULUI  

Obiectul contractului il reprezinta colaborarea intre CNP si EXPRESS OPTIC CONSULTING in 

vederea  obtinerii unor beneficii, pentru Membrii CNP constând în consultaţii oftalmologice gratuite si 

posibilitatea achizitionarii de ochelari in rate, conform ofertei trimise si agreate pe email, oferta care se 

regaseste si in AFISUL de anunt al actiunilor de consult oftalmologic,  de la fiecare LOCATIE DE 

CONSULT in parte. 

 

Art.2 DREPTURILE  SI OBLIGATIILE PARTILOR 

(1) DREPTURILE SI OBLIGATIILE CNP 

a) se obliga sa isi informeze membrii referitor la ofertele societatii  Express Optic Consulting, 

precum si cu privire  la orice modificare a ofertei initiale adusa la cunostinta CNP de catre Express Optic 

Consulting, in conditiile stabilite in prezentul Protocol. 

b) sa accepte afisarea unor pliante/formulare in care sunt prezentate serviciile oferite de 

Express Optic Consulting si orarul in care acestea sunt furnizate in spatiile in care sunt afisate de obicei 

anunturile pentru Membri CNP (ex. avizier, la intrarea in sediul unităţilor de Poliţie); 

c) sa emită, prin consiliile teritoriale sau BEC, dupa caz, către Membri CNP, la solicitarea 

acestora, în cel mai scurt timp, adeverinţele care dovedesc calitatea de membru al organizaţiei profesionale; 

 

 (2) DREPTURILE SI OBLIGATIILE EXPRESS OPTIC CONSULTING   

a) sa asigure Membrilor CNP, intr-un mod profesionist, suportul pentru consultul 

OFTALMOLOGIC GRATUIT. 

b) sa preia de la Membri CNP actele necesare in vederea intocmirii documentatiei; 
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c) sa asigure confidentialitatea informatiilor primite de la Membri CNP; 

d) Sa prelucreze datele cu caracter personal ale angajatilor CNP in calitate de clienţi ai 

produselor/serviciilor sale pe parcursul derularii intregii colaborari cu respectarea prevederilor Legii Nr. 

677/2001 privind protectia datelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie 

a acestor date. 

e) Societatea Express Optic Consulting nu va dobandi niciun drept cu privire la vreo marca, 

drept de proprietate intelectuala, inventie sau orice alta forma de proprietate intelectuala detinuta de CNP. 

Societatea Express Optic Consulting  nu va folosi un astfel de drept de proprietate intelectuala detinut de 

CNP altfel decat in legatura stricta cu executarea obligatiilor ce ii revin din prezentul Protocol. 

f) Societatea Express Optic Consulting  nu va putea, in absenta unui protocol prealabil scris 

din partea CNP, sa foloseasca denumiri, marci si alte semne distinctive ale acesteia in materialele 

promotionale sau alte materiale scrise, video sau audio destinate publicului. 

 

Art.3 DURATA PROTOCOLULUI 

(1) Protocolul este incheiat pe o durata de 1 an de la data incheierii sale si va fi prelungit automat pe o 

perioada similara in cazul in care niciuna din parti nu notifica in scris  celeilate parti incetarea 

contractului cu minim 15 zile inainte de implinirea termenului. 

 

Art.4  NOTIFICARI 

(1) Orice aspect legat de executarea, modificarea sau stingerea protocolului va fi notificat de CNP catre 

Societatea Optic Consulting la adresa Str Witing , nr 5, parter , sect 1, Bucuresti in atentia Andrei 

Stefaniu si de catre Societatea Express Optic Consulting catre CNP la adresa 

comisia.juridica@cnpromania.ro, telefon 0743014121, sau letric prin fax la nr. 021.314.54.13 la adresa 

de corespondenta a organizatiei. 

(2) Notificarile vor fi adresate persoanei/ persoanelor de contact (aceea/acelea care in mod curent se ocupa 

de executarea Protocolului). 

(3) Schimbarea adresei si/sau a numarului de fax a uneia dintre parti, nu poate fi opusa celeilalte parti, daca 

nu i-a fost notificata conform procedurii de mai sus. 

(4) Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre Parti, daca nu sunt confirmate, prin 

intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedent. 

 

Art.5 FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT 

(1) Forta majora exonereaza partile de raspundere in cazul neindeplinirii totale sau partiale a obligatiilor 

ce le revin conform prezentului Protocol. Partile nu sunt exonerate de raspundere in cazul neexecutarii, 

executarii necorespunzatoare sau cu intarziere a unei obligatii daca, inainte de producerea 

evenimentului de forta majora, se aflau in intarziere cu privire la indeplinirea obligatiei respective. 

(2) Prin forta majora se intelege acel eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil, absolut 

invincibil si inevitabil, aparut dupa intrarea in vigoare a Protocolului si care impiedica partile sa-si 

execute total sau partial obligatiile contractuale. Asemenea evenimente, fara ca enumerarea sa fie 

limitativa, sunt: calamitati naturale, incendii, razboaie etc. 

(3) Insolventa, dizolvarea, lichidarea, greva (inclusiv greva spontana), lichidarea nu sunt considerate cazuri 

de forta majora. 

 

Art. 6 LEGEA APLICABILA SI SOLUTIONAREA LITIGIILOR 

(1) Prezentul Protocol de colaborare se supune legii romane. 

(2) In situatia unor dispute legate de validitatea, executarea sau interpretarea prezentului Protocol, partile 

se angajeaza sa incerce solutionarea pe cale amiabila a acestora. Daca acest lucru nu este posibil, litigiul 

va fi supus spre solutionare instantelor de judecata competente. 

 

Art. 7 DISPOZITII FINALE 

mailto:comisia.juridica@cnpromania.ro
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(1) Daca una din prevederile Protocolului este considerata sau declarata ca nevalida pe baza unei legi, a 

unei reglementari sau a unei decizii a unei instante competente, Partile se vor intelege pentru a conveni 

asupra unei noi prevederi care sa inlocuiasca prevederea devenita nevalida si care sa permita sa se 

atinga, in masura posibilitatilor, obiectivul vizat de clauza initiala. Toate celelalte prevederi ale 

Protocolului isi vor mentine valabilitatea ramanand pe deplin aplicabile partilor. 

(2) Daca o Parte renunta sau nu insista la indeplinirea intocmai si exacta a obligatiilor asumate de cealalta 

Parte, aceasta nu va fi interpretata ca o renuntare la drepturile respective sau la exercitarea lor decat in 

cazul in care o astfel de renuntare este confirmata in scris de Partea care intelege sa renunte. 

(3) Partile declara si garanteaza: 

a. ca prezentul Protocol reflecta in mod deplin si real vointa partilor si ca nu mai exista alte 

elemente care ar fi trebuit negociate pentru incheierea valabila a acestuia, toate clauzele inserate 

in prezentul Protocol fiind acceptate de catre parti atat cu privire la forma, cat si cu privire la 

continutul acestora. Prezentul Protocol inlocuieste orice alte intelegeri, promisiuni, inscrisuri, 

documente pre-contractuale ale partilor cu privire la obiectul si continutul prezentului Protocol, 

stabilite intre Parti inainte de data semnarii prezentului Protocol, indiferent de natura si/sau 

forma de prezentare a acestora (scrisa, orala sau sub orice alta forma materiala). 

b. ca au cunostinta despre imprejurarile reale de incheiere si executare a prezentului Protocol, ca 

au luat la cunostinta si inteleg pe deplin toate prevederile cuprinse in prezentul Protocol si isi 

asuma riscul de eroare, ca prestatiile asumate in baza prezentului Protocol sunt echivalente si 

echitabile, Partile aflandu-se in pozitii de egalitate, ca sunt informate cu privire la legislatia 

aplicabila Protocolului si au acces la actualizari/modificari ale acestora, consimtamanul Partilor, 

dat pentru incheierea si executarea prezentului Protocol, fiind valabil si neviciat. 

(4) Persoanele fizice semnatare ale prezentului Protocol declara si garanteaza ca au fost pe deplin 

imputernicite sa semneze acest Protocol. 

Prezentul Protocol a fost incheiat astazi 27.11.2017, in doua exemplare originale cu putere juridica 

egala, cate unul pentru fiecare parte, si va produce efecte de la data de 27.11. 2017. 
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