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                                 Protocol de Colaborare 



proiect 
Echipa  

 

 

Despre 

Gala „Îngeri pentru România”, face 
parte din proiectul media „România 
ești TU” și se desfășoară în data de 
15 martie 2023, într-o locație de 
excepție – Palatul Parlamentului. 
România reprezintă locul pe care 
noi toți îl denumim „acasă”, este 
locul unde oameni frumoși, de 
peste tot, clădesc totul cărămidă 
cu cărămidă pentru ca proiectul 
nostru de țară să prindă viață. 
Proiectul „Îngeri pentru 
România”  constă în realizarea 
unei GALE – eveniment în care 
ne dorim să îi premiem pe cei 
mai buni dintre cei buni. 

Având experiența necesară, 
inițiatorii proiectului și-au propus 
să realizeze un produs de anvergură 
prin care să premieze și să 
prezinte în detaliu oamenii valoroși 
din România, business-uri de 
excepție, locații și locuri deosebite, 
dar mai ales proiecte locale. 
Îi aducem la aceeași masă pe toți 
cei ce au clădit o țară, îi aducem în 
același loc pe cei ce și-au pus 
amprenta pentru ca România să 
devină pe zi ce trece țara cu care 
ne putem mândri.. 
Un alt obiectiv al proiectului este 
acela de a promova branduri autoh-
tone reprezentate atât de companii, 
cât și de personaje ce au făcut posi- 
bilă propagarea numelui României. 
Nu există loc mai frumos, 
precum țara în care ne aflăm, dar 
nici oameni mai primitori, mai 
darnici și mai muncitori decât 
noi. Clădim de la zero totul și 
demonstrăm că se poate. 

 

 
Personalități deosebite vor întregi 
proiectul nostru, iar noi le vom 
descrie în detaliu întreaga lor 
activitate. 

 
 

Proiectul este inițiat de patru tineri 
cu experiență în domeniul Media, 
și implementat cu ajutorul echipei 
care însumează peste 30 de 
persoane dornice să redescopere 
România, la adevărata ei valoare. 

 

Premierea 
Premiile vor fi acordate în funcție de 

contribuția adusă de fiecare dintre  

cei implicați. 
 
 

Estimări 

În urma colaborării cu partenerii 
proiectului, vor fi decernate 210 
premii. 

 

Probabil cel mai mare 
proiect de promovare 
a valorilor românești 
din ultimii 100 de ani, 
din punct de vedere 
antreprenorial, 
local/social, turistic. 
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Felicitări! 

În urma analizei realizată de echipa 
noastră, vă informăm că îndepliniți 
criteriile de eligibilitate pentru 
*participarea în cadrul Galei – „Îngeri 
pentru România”. 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

....................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*În acest fel, te încadrezi în procesul de preselecție a celor mai bune proiecte locale/business-

uri/locații turism. Acest lucru nu garantează obținerea premiilor în cadrul evenimentului de 

decernare.  
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Odată cu etapa de preselecție, ne dorim să aflăm 
mai multe detalii despre proiectul/activitatea 
companiei/instituției dvs, dar și cu privire la 
proiectul premiat:  

.................................................... 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

agreează de comun acord următoarele: 

1. Beneficiarul se obligă ca până în data de 

.............................. să pună la dispoziția echipei – 
Prestatorului toate informațiile pe care le consideră 
relevante, despre proiectul/activitatea 
companiei/instituție cu care vă înscrieți pentru marea 
finală. Toate materiale vor fi transmise în format 
digital pe adresa de email: office@romaniaestitu.ro. 

2. Beneficiarul este de acord ca orice material transmis 

către Prestator să poată fi publicat fără nicio condiție 
în produsele media (print și online) administrate de 
grupul Tiana Publishing Store. 

3. Persoana delegată de beneficiar pentru a ține legă- 

tura cu membri din echipa Prestatorului este 
.............................................................., 
telefon: ..................................... , 

email: ...................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Beneficiarul, în cazul în care nu dorește un parteneriat extins, înțelege că, în cazul în care ar-

ticolul va fi selectat pentru publicare, acesta poate fi publicat fără acordul în prealabil al be- 

neficiarului. 
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Beneficiarul ESTE / NU ESTE de acord să 

devină partenerul proiectului media 

ROMÂNIA ESTI TU: Gala „Îngeri pentru 

România”. 

Parteneriatul constă în următoarele: 

1. În cazul selecției proiectului ce aparține 
Beneficiarului, acesta se obliga să ridice premiul 
transmis de Organizator. 

2. Organizatorul va cere *bunul de tipar de la 
beneficiar înainte de publicarea oricărui material de 
presă. 

3. Editorul va publica un articol final pe website-ul 
romaniaestitu.ro, cât și pe website-urile partenere, așa 
cum consideră. 

4. Prestatorul va emite o diplomă prin care va 
certifica activitatea beneficiarului. 

5. Prestatorul va comunica faptul că beneficiarul 
este partenerul proiectului Ingeri pentru Romania, 
publicând logo-ul sau denumirea beneficiarului în 
rubrica de parteneri atât pe website-ul 
ingeripentruromania.ro, cât și pe materialele 
promotionale dedicate evenimentului, precum și în 
campaniile de presă, așa după cum va crede de 
cuviință. 

6. Beneficiarul va primi la sediu diploma decernată. 

7. Ca partener, beneficiarul își poate extinde promova- 
rea după cum urmează: 

Prezența în sală: 
1persoană 
două persoane 

Interviu presă: 

 

               

  Roll-up 

 

Trofeu: 

DA/NU 

Comunicat presă: 

DA/NU 

 

 

 

 



Gala „Îngeri pentru România 
Protocol de Colaborare (pagina 7) 

 

 

 

 

COSTURI PROMOVARE EXTINSĂ: 
 

 

*costurile pentru participarea in sala: 1 persoana – 180 euro 

Interviu presa TV gala: 800 euro 

Trofeu: 600 euro 

Roll-up: 200 euro / comunicat presa: 250 euro 

Prezenta/aplicatie turism – 550 euro/an 

Prezenta reper turistic film – ROMANIA, DE ZECE – 3200 euro. 

 

 

     Total COST beneficiar: ....................... 
 
 

 
 

 

 
 

 
Data și locul semnării 

 
.................................................................................................................. 

 
 
 

Numele și semnătura Prestatorului 

 
.................................................................................................................. 

 
 
 

Numele și semnătura Beneficiarului 

 
.................................................................................................................. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Duceţi-vă la noi, în România, să vedeţi 
oamenii, costumele, locurile. 
Duceţi-vă să vedeţi ceea ce 
am putut să realizez eu! 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ROMÂNIA EȘTI TU:  Gala „Îngeri pentru 

România” 


