PROTOCOL COLABORARE SI PARTENERIAT

Prezentul protocol de colaborare si parteneriat (“Protocolul”) este încheiat între:
FARMEXPERT DCI S.R.L, cu sediul în București, str. Amilcar C Sandulescu, Nr. 7, sector 6, înmatriculat la Registrul Comerțului sub J40/9802/1996, având CUI RO 8955860, reprezentată prin Iulian
Trandafir în calitate de Director General (“Farmexpert”)
și
Federatia Asociatiilor Bolnavilor de Cancer cu sediul social in Str. Intrarea Teleajenm, Nr.
5, Sector 2, Bucuresti, punct de lucru Str. Thomas Masaryk, Nr. 3, Ap. 2, Sector 1, Bucuresti, reprezentată prin Cezar Irimia în calitate de Presedinte, (“Partenerul”)
(fiecare, în mod individual,“Partea”, iar în mod colectiv “Părțile”).
Având în vedere ca:
(A)

Farmexpert este o societate membră Walgreens Boots Alliance, un grup de societăți cu
renume internațional în domeniul farmaceutic („Grupul WBA”) ce deține la nivel european
o comunitate de farmacii virtuale operate sub denumirea comercială „Alphega“

(B)

Farmexpert este in curs de implementare a know-how-ului si a experientei consolidate a
Grupului WBA pe piata farmaceutica din Romania cu privire la comunitatea internationala de
farmacii „Alphega” prin diverse actiuni si campanii de promovare;

(C)

Partile doresc stabilirea unui parteneriat in ceea ce priveste organizarea de catre Farmexpert
a unor campanii de preventie, educare si informare a populatie, astfel cum acestea sunt
descrise in Anexa 1 la prezentul Protocol („Campaniile”);

(D)

Partenerul in derularea scopurilor sale ca Asociatie, doreste sa sustina Farmexpert in
derularea Campaniilor conform solicitarior Farmexpert pentru beneficiul final al populatiei;

ASTFEL, avand in vedere cele de mai sus, Părțile convin încheierea prezentului Protocol, după cum
urmează:
1.

Obiectul colaborarii

1.1

In scopul unei promovari eficiente a Campaniilor in beneficiul propulatiei, Partenerul se angajeaza prin prezentul Protocol sa colaboreze cu Farmexpert prin diverse actiuni si masuri ce vor
fi agreate in prealabil de catre Parti.

1.2.

In cadrul colaborarii Partilor, pe durata desfasurarii Campaniilor, Partenerul acorda Farmexpert
prin prezentul Protocol dreptul ne-exclusiv si gratuit de a utiliza marca Partenerului astfel cum
aceasta este prevazuta in Anexa 2 a prezentului Protocol („Marca”) pe intregul teritoriu al
Romaniei, conform modului de lucru agreat de catre parti in cadrul derularii Campaniilor. Partenerul garantează că este proprietarul Marcii și este îndreptățit să o licențieze conform prezentului Protocol.

1.3

Partile se obliga sa nu solicite una celeilate niciun fel de actiuni sau masuri care putea crea
veaun risc reputational pentru ele sau care ar putea conduce in orice fel, direct sau indirect, la
incalcarea de catre Parti a obligatiilor care le incumba in conformitate cu legile si reglementarile aplicabile sau care ar duce la prejudicerea Partilor in orice mod.

1.4

Toate materialele aferente Campaniilor, in special, dar fara a se limita la, schite preliminare,
planuri, brosuri, reviste, alte materiale comerciale, filme fotografice sau casete video, mastere
si orice alte materiale realizate ce fac obiectul Campaniilor vor ramane proprietatea partii care
le-a realizat.

2.

Durata Protocolului
Prezentul Protocol se desfășoară cu începere de la data semnării acestuia de către ambele
Părți si până la data incheierii Campaniilor.

3.

Actiunile Partenerului

3.1

Partenerul va respecta toate cerintele legale aplicabile, va obtine si mentine valabile pe
intreaga durata de desfasurare a prezentului Protocol toate aprobarile, autorizatiile, licentele si
inregistrarile, inclusiv cu privire la Marca, astfel cum va fi necesar pentru derularea cu succes
a Campaniilor de catre Farmexpert.

3.2

Partenerul va sprijini desfasurarea de catre Farmexpert a Campaniilor, in conformitate cu
prevederile prezentului Protocol si cu cerintele Farmexpert.

3.3

Partenerul va oferi Farmexpert toate informațiile, datele si documentele de care dispune,
inclusiv cu privre la Marca pentru a permite Farmexpert derularea cu succes a Campaniilor.

3.4

Partenerul nu va transmitte către nici o terță persoană informații care sunt identificate ca fiind
confidențiale de către Farmexpert, Partenerul neavând nicio obiecție față de această calificare.

4.

Încetarea colaboararii
Prezentul Protocol poate inceta în următoarele situatii:

5.

(i)

la data finalizarii Campantiilor; sau

(ii)

prin denunțare unilaterală pe baza unei notificări prealabile scrise trimise de Farmexpert
Partenerului, cu 15 (cincisprezce) zile calendaristice înainte de data la care denuntarea
urmează să își producă efectele; sau

(iii)

rezilierea de către oricare dintre Părți pentru incalcarea de către cealaltă Parte a prevedrilor ce ii incumba potrivit prezentului Protocol, doar in baza unei notificari scrise de incetare, cu un preaviz scris de 10 (zece) zile calendaristice, fără nicio altă formalitate,
fără intervenția instanței sau a unui tribunal arbitral.

Legislația si jurisdicția aplicabilă
Valabilitatea, interpretarea și executarea prezentului Protocol și toate litigiile dintre Părți care pot
apărea în legătură cu prezentul Protocol sau referitoare la orice alte probleme care nu sunt
prevăzute în prezentul Protocol dar survin ca urmare a executării acestuia vor fi guvernate de
legislația română. Toate litigiile care pot apărea în legătură cu prezentul Protocol, și care nu pot
fi rezolvate pe cale amiabilă între Părți, vor fi soluționate de instanțele din București, România.

6.

Confidențialitate

6.1

Fiecare Parte se obliga sa păstreze confidențialitatea prevederilor prezentului Protocol și să nu
dezvăluie unor terți aceste informații, cu excepția cazurilor in care aceste informații sunt
solicitate de autorități sau organe ale statului în exercitarea atribuțiilor acestora, caz în care
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partea care va fi obligată la transmiterea informației va notifica celeilalte Părți cererea, în termen
de cel mult o zi lucratoare de la primirea acesteia din partea respectivei autorității.
6.2

Obligația de confidențialitate de mai sus rămâne în vigoare și după încetarea prezentului
Protocol.

7.

Notificări

7.1

În accepțiunea Părților, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil
îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului
Protocol.

7.2

Fiecare Parte este obligată ca, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data la care intervin
modificări ale adresei de corespondență (inclusiv telefon sau e-mail) ce figurează în partea
introductivă a prezentului Protocol, să notifice celeilalte Părți schimbările suferite.

7.3

Orice notificări, cereri, pretenții sau alte comunicări efectuate de o Parte către cealaltă parte în
legătură cu Protocolul, se vor face în scris și se vor livra numai prin scrisoare recomandată cu
confirmare de primire sau prin fax cu confirmare de primire.

8.

Clauze finale

8.1

Orice modificare a prezentului Protocol se poate face numai prin acte adiționale semnate de
ambele Părți.

8.2

Niciuna dintre Parti nu va avea dreptul de a cesiona, transfera sau dispune in vreun alt mod in
favoarea unui tert cu privire la prezentul prezentul Protocol sau cu privire la vreo obligatie in
legatura cu aceasta fara a avea consimtamantul scris si prealabil al ceilalte Parti.

8.3

Părțile declara ca orice clauzele neuzuale din prezentul Protocol, în accepțiunea art. 1203 din
Codul Civil, au fost acceptate in mod expres de ambele Părți.

8.4

Prevederile acestui Protocol vor fi interpretate in considerarea faptului ca ambele Părți au
participat in mod egal la redactarea acestora și au avut posibilitatea negocierii fiecărei și
tuturor prevederilor Protocolului. Drept urmare, Părțile recunosc și acceptă că orice regulă de
interpretare potrivit căreia prevederile contractuale se interpretează împotriva Părții care le-a
propus, nu va fi aplicabilă în ceea ce privește acest Protocol.

8.5

Prezentul Protocol înlocuieşte orice înţelegere anterioară, scrisă sau verbală, existentă între
Părţi,care are acelaşi obiect ca şi prezentul Protocol, şi care, la data intrării în vigoare a
prezentului, îşi încetează valabilitatea.

8.6

Prezentul Protocol conține urmatoarele anexe:
Anexa 1 – Descrierea Campaniilor
Anexa 2 – Marca Partenerului
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Prezentul Protocol a fost încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare Parte,
astazi, 03.09.2018.

Prin:
Semnătura:

FARMEXPERT DCI S.R.L.
Director General – Iulian Trandafir

___________________________

Partener
Federatia Asociatiilor Bolnavilor de Cancer
Prin:
Semnătura:

Presedinte - Cezar Irimia

___________________________
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