Protocol de Colaborare
Încheiat astăzi, …………..., între
EBAS Powerful Solutions S.R.L. (EBAS PS) cu sediul social în Drobeta Turnu Severin, str. Petre
Sergescu, nr. 6, bl. B1, sc. 2, et. 1, ap. 3, înmatriculată în Registrului Comerţului sub nr.
J/25/124/2011 având CIF RO 28240658, email sales@ebas.biz, telefon 0727.782.066 reprezentată
de doamna Director Executiv Monica Florentina Badea.
și
Baroul Cluj, cu sediul în Loc. Sibiu, Str. Rennes, Nr.4, Sibiu , reprezentat de doamna Decan Baier
Nicolae Eugen.
Cele două părți convin să colaboreze, pe bază de parteneriat activ, pe mai multe zone de interes
comun.
Obiectul contractului:
Obiectul prezentului contract îl reprezintă atingerea obiectivului de promovare a aplicați ei EBAS în
rândul avocaților, precum și suportul necesar pentru înțelegerea cu ușurință a functionalităților aduse
de aceasta. De asemenea, un alt obiectiv este acela de a transmite detaliile despre aplicația EBAS la
un număr cât mai mare de membri ai baroului, dispunând, în același timp, de agreerea ofertelor .

Obiectivele Baroului:
1. Prețuri avantajoase pentru membrii baroului;
2. Acces gratuit, în aplicația EBAS, pentru secretariatul instituției pe o adresă de email (cont de
acces) la alegerea Baroului;
3. Asistentă gratuită privind utilizarea aplicației pentru utilizatorii EBAS;
4. Dezvoltarea produsului în funcție de nevoile colective ale membrilor înscriși, în limita
potențialului produsului;

Obiectivele EBAS:
1. Promovare pe site-ul și avizierul instituției;
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2. Trimitere ofertă tuturor membrilor înscriși, de secretariatul instituției;
3. Diversificarea portofoliului de clienti;
4. Feedback focusat pe nișă (avocatură);
5. Înțelegerea cu cu ușurință a functionalităților aduse de aplicația EBAS.

Modalități de lucru:
Părţile semnatare convin asupra următoarelor modalităţi de lucru:
1. Invitație către EBAS, în format electronic, de a participa la cele mai importante întruniri ale
membrilor Baroului;
2. Întocmirea unui calendar anual, bazat pe activități comune;
3. Constituirea unei grupe mixte de lucru care:
a. organizează activitățile din calendar;
b. negociază politica de prețuri a EBAS fața de membrii Baroului;
c. întocmește rapoarte, periodice, de analiză a realizării obiectivelor comune;
4. Campanii on-line de mediatizarea activităților comune.
Prezentul acord se încheie pe o durată de 12 luni, prelungindu-se pe o perioadă similară dacă nici
una dintre părţi nu notifică încetarea acordului cu 30 de zile înainte de data expirării termenului.
Prezentul acord a fost redactat în limba română şi s-a încheiat în două exemplare transmise prin
fax/e-mail, în data de ………………… .
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Monica Florentina Badea
Director Executiv
Baroul ……………..
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