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CORPUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR 

 
 

Consiliul Teritorial C.N.P. I.P.J. Mehedinți 

 

Nr. ____________ din ___.___.2018 

 

 

Consiliul Teritorial C.N.P. S.T.P.F. Mehedinți 

 

Nr. ____________ din ___.___.2018 

 

  

S.C. BOGA TRANS S.R.L. 

 

Nr. ……. din ………………… 

PROTOCOL DE COLABORARE 
Încheiat între 

 

S.C. BOGA TRANS S.R.L. cu sediul în Drobeta Turnu Severin, Bvd. Revoluției nr. 2J, județul 

Mehedinți, c.u.i. 22698258, reprezentată de Ghelbereu Gicu – telefon 0722.289.309, în calitate de 

director, denumită in continuare „PRESTATOR", pe de o parte 

si 

1. Consiliul Teritorial al Corpului Național al Polițiștilor din I.P.J. Mehedinți cu sediul în 

municipiul Drobeta Turnu Severin bvd. Carol I nr.20, c.u.i. 16311321, reprezentată prin 

Țogoe Robert, în calitate de președinte, 

2. Consiliul Teritorial al Corpului Național al Polițiștilor din S.T.P.F. Mehedinți cu sediul în 

municipiul Drobeta Turnu Severin str. Serpentina Roșiori nr. 3-5, c.u.i. 15573022, 

reprezentată prin Brândușoiu Dragoș, în calitate de președinte, 

pe de altă parte, denumite în continuare ”C.N.P.”,  

 

PREAMBUL 

Având în vedere că PRESTATORUL oferă servicii de instruire teoretică și practică privind 

conducerea autovehiculelor dar și că CNP dorește să ofere Membrilor  săi (denumiți în continuare 

’’Membrii CNP’’) precum și membriilor familiilor acestora posibilitatea scolarizării auto în condiții 

avantajoase, 

 

Părțile (prestatorul și CNP) au convenit încheierea prezentul Protocol (denumit în continuare 

„Protocolul"), în următoarele condiții: 

 

Art. 1  OBIECTUL CONTRACTULUI  

1.1 Obiectul contractului îl reprezintă colaborarea între C.N.P. și S.C. BOGA TRANS S.R.L. în 

vederea acordării unei reduceri în cuantum de 20% din valoarea totală a școlarizării auto; 

1.2 Orele de legislație, tematica și materialele didactice precum și examinarea psihologică în 

vederea întocmirii dosarului se oferă gratuit de către prestator; 

1.3 Contravaloarea școlarizării auto poate fi achitată în două rate egale: 50% la începutul 

școlarizării, 50% la finalul cursurilor; 

1.4 Pentru a beneficia de reducere, membrii C.N.P. vor prezenta legitimația de membru C.N.P.. În 

cazul noilor membri, până la emiterea legitimațiilor, calitatea de membru C.N.P. poate fi 

dovedită și prin intermediul adeverinței de membru eliberată de președintele Consiliului 

teritorial al C.N.P.. Calitatea de membru de familie al unui membru C.N.P. se dovedește cu 

ajutorul certificatelor de naștere/căsătorie, după caz, prezentate în copie. 

1.5 La inițiativa prestatorului, reducerile ce fac obiectul prezentului protocol pot fi cumulate cu 

alte reduceri sau oferte; 

 

Art.2 DREPTURILE  SI OBLIGATIILE PARTILOR 

(1) Drepturile și obligațiile C.N.P.: 
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a) se obligă să își informeze membrii referitor la ofertele societății Boga Trans S.R.L. cuprinse 

în prezentul protocol, precum și cu privire  la orice modificare a ofertei inițiale adusă la cunoștința CNP 

de către prestator, în condițiile stabilite în prezentul Protocol; 

b) se obligă să pună la dispoziția prestatorului un model de legitimație de membru C.N.P. în 

vederea familiarizării cu caracteristicile acesteia; 

c) se obligă să elibereze către Membrii CNP, la solicitarea acestora, în cel mai scurt timp, 

adeverinţele care dovedesc calitatea de membru al organizaţiei profesionale, în cazul noilor membri CNP, 

până la emiterea legitimațiilor. 

 

(2) Drepturile și obligațiile S.C. Boga Trans S.R.L.:   

a) se obligă să asigure Membrilor C.N.P., bonificația ce face obiectul prezentului protocol, 

respectiv 20% reducere din taxa de școlarizare auto; 

b) se obligă să recunoască legitimația de membru C.N.P., iar în lipsa acesteia, adeverința de 

membru drept dovadă a calității de membru C.N.P. și implicit de beneficiar al bonificației ce face obiectul 

prezentului protocol; 

c) se obligă să asigure confidențialitatea identității și informațiilor primite de la Membri CNP; 

d) se obligă să prelucreze datele cu caracter personal ale angajatilor CNP în calitate de clienţi ai 

produselor/serviciilor sale pe parcursul derulării întregii colaborări cu respectarea prevederilor Legii Nr. 

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

a acestor date. 

e) societatea Boga Trans S.R.L. nu va dobândi nici un drept cu privire la vreo marcă, drept de 

proprietate intelectuală, invenție sau orice altă formă de proprietate intelectuală deținută de CNP. 

Societatea Boga Trans S.R.L. nu va folosi un astfel de drept de proprietate intelectuală deținut de CNP 

altfel decât în legatură strictă cu executarea obligațiilor ce îi revin din prezentul Protocol. 

f) societatea Boga Trans S.R.L. nu va putea, în absența unui protocol prealabil scris din partea 

CNP, să folosească denumiri, mărci și alte semne distinctive ale acesteia în materialele promoționale sau 

alte materiale scrise, video sau audio destinate publicului. 

 

Art.3 DURATA PROTOCOLULUI 

(1) Protocolul este încheiat pe o durată de 1 an începând cu 01.12.2018 și va fi prelungit automat 

pe o perioadă similară în cazul în care niciuna din părți nu notifică în scris  celeilate părți încetarea 

contractului cu minim 15 zile înainte de împlinirea termenului. 

 

Art.4  NOTIFICĂRI 

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

către Societatea Boga Trans S.R.L. la adresa sa.  

(2) Orice alte informații suplimentare pot fi obținute de la secretariatul școlii auto – telefon: 

0752.583.847. 

(3) Orice aspect legat de executarea, modificarea sau stingerea protocolului va fi notificat de  

către Societatea Boga Trans S.R.L. către CNP la sediul acestora sau telefonic: Robert Țogoe: 

0722.339.194; Dragoș Brândușoiu: 0722.723.863. 

(4) Schimbarea adresei și/sau a numărului de telefon a uneia dintre părți, nu poate fi opusă 

celeilalte părți, dacă nu i-a fost notificată conform procedurii de mai sus. 

(5) Notificările verbale nu se iau in considerare de nici una dintre Părți, dacă nu sunt confirmate, 

prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente. 

 

Art.5 FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT 

(1) Forța majoră exonerează părțile de răspundere în cazul neîndeplinirii totale sau parțiale a 

obligațiilor ce le revin conform prezentului Protocol. Părțile nu sunt exonerate de răspundere în cazul 

neexecutării, executării necorespunzatoare sau cu întarziere a unei obligații dacă, înainte de producerea 

evenimentului de forță majoră, se aflau în întarziere cu privire la îndeplinirea obligației respective. 

(2) Prin fortă majoră se înțelege acel eveniment independent de voința părților, imprevizibil, 

absolut invincibil și inevitabil, apărut după intrarea în vigoare a Protocolului și care împiedică părțile să-și 

execute total sau parțial obligațiile contractuale. Asemenea evenimente, fără ca enumerarea să fie 

limitativă, sunt: calamități naturale, incendii, războaie etc. 
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(3) Insolvența, dizolvarea, lichidarea, greva (inclusiv greva spontană), lichidarea nu sunt 

considerate cazuri de forță majoră. 

 

Art. 6 LEGEA APLICABILĂ ȘI SOLUȚIONAREA LITIGIILOR 

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

(2) În situația 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 

(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 încheiat astăzi 26.11.2018, în trei exemplare originale cu putere juridică 

egală, câte unul pentru fiecare parte, și va produce efecte de la data de 01.12.2018. 
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