
 

 
 

 
 
 

Acord De Cooperare 
 

prin prezenta se acordă .....................................  ............................  permisiunea de a folosi titulatura de 

Master Trainer ARONLP / Formator Principal ARONLP 
 

Această permisiune are la bază îndeplinirea “Criteriilor pentru Recunoaşterea ca Master Trainer ARONLP”   
 
Prin îndeplinirea condiţiilor cuprinse în acest acord, semnatarul îşi asumă următoarele drepturi si obligaţii: 
 
Pe durata valabilităţii acestui Acord de Cooperare, semnatarul este autorizat sa folosească titulatura de  “Master Trainer 
ARONLP". 
 
Semnatarul este autorizat sa folosească sigla ARONLP cu scopul promovării obiectivelor ARONLP şi să utilizeze logo-ul 
pentru curriculum-ul conform standardelor ARONLP. Logo-ul în întreaga sa formă de prezentare nu va fi modificat în nici un 
fel. 

Semnatarul este autorizat să utilizeze termenul “Master Trainer ARONLP" în documentele pe care le va concepe sub formă 
tipărită sau electronică. Semnatarul va promova si va proteja obiectivele ARONLP. Semnatarul va utiliza sigiliul adeziv color 
original al ARONLP numai când planul de invăţământ îndeplinit (curriculum-ul) este conform liniilor directoare ale ARONLP. 

Semnatarul va transmite toate documentele cerute de ARONLP pentru examinarea îndeplinirii condiţiilor precizate in acest 
acord. 

Semnatarul va furniza către ARONLP date statistice despre participanţii la traininguri care pot fi folosite pentru promovarea 
obiectivelor ARONLP. Datele vor fi furnizate într-o formă care sa protejeze dreptul la viaţă privată a persoanelor implicate şi în 
acord cu legislaţia în vigoare. Documentele pe care le emite vor avea con�inutul stabilit prin normele interne ale 
ARONLP. În cazul în care se constată că semnatarul a eliberat documente false,  licen�a de master Trainer ARONLP 
va fi anulată. 

Semnatarul este de acord să implementeze fiecare nouă cerinţă a curriculum-ului care îi va fi comunicată pe perioada 
valabilităţii acestui acord. 

Semnatarul este responsabil de promovarea imaginii  ARONLP in concordanta cu statutul si deciziile organelor de conducere 
ale asociaţiei. 

Semnatarul va aduce la cunostinta ARONLP orice modificare a adresei de domiciuliu sau de poştă electronică (EMAIL).  
 
Acordul de Cooperare este limitat iniţial la o durată de (2) doi ani. Prelungiri de câte (2) doi ani vor fi acordate, pe baza 
dovezilor care să ateste că au fost furnizate cel puţin (20) douăzeci zile de training conform curriculum-ului ARONLP; sau 
reluarea a (20) douăzeci zile de training aflate în acord cu curriculum-ului ARONLP;  sau furnizarea timp de (40) patruzeci zile 
a altor activităţi de training care să sprijine şi/sau să dezvolte NLP-ul . Formatorii care sustin formari NLP sunt obligati sa 
dovedeasca scris un numar de minimum 8 ore de supervizare la unul din Master Trainerii ARONLP cu competenta de formare  
NLP-Coach  si minimum 22 de ore de supervizare/intervizare de grup, la care se adauga 30 de ore de formare in NLP sau 
domenii complementare NLP. 
 
Dacă Acordul de Cooperare a fost anulat, el poate fi redobândit în urma participării ca asistentent la un training complet de 
NLP Practitioner şi la un training complet de NLP Master Practitioner.  
 
Semnatarul poate anula acest Acord de Cooperare în orice moment fără nici o înştiinţare. Acordul de Cooperare poate fi anulat 
de ARONLP dacă semnatarul încalcă litera sau spiritul condiţiilor specificate in prezentul acord. 

Daca Acordul de Utilizare este anulat de oricare dintre părţi, semnatarul este obligat sa returneze toate sigiliile împreună cu 
acest document către ARONLP. Drept care, semnatarul renunţă în mod integral la toate drepturile, îndatoririle şi la orice alte 
pretenţii, pe oricare baza, faţă de ARONLP şi reprezentanţii săi. 

 

Sunt de acord cu condiţiile de mai sus 

Data : ……………..       Semnatura……………………………… 


