
Asociatia The Social1Inçuhator 

Nr. de inregistrare...ka: ) OLY Proedus 

Nr. de înregistrare:.. 

CONVEN�IE DE COLABORARE 

1. ASOCIATIA THE SOCIAL INCUBATOR, denumitd pe scurt Asocia�ia, cu sediul in 

Bucuresti, Sector 1, Str. Piaja Amzei, nr. 10 22, Sc. C, et. 7, ap. 67, camera nr. 3, 

Inregistrat� în Registrul Special sub nr. 101/14.05.2014, având Codul de înregistrare fiscalá 

cu nr. 33177409, adres� e-mail: office@asociatiasocialincubator.org, reprezentatá legal prin 

DI. Ionut Pascu, în calitate de Pre_edinte, 

_i 

2. Centrul de Proiecte Educa�tionale _i Sportive Bucure_ti, denumit pe scurt PROEDUS, 

cu sediul în Bucure_ti, Splaiul Independentei, nr. 2, sect. 5, cod fiscal 26597213, adres� e-

mail: contact@proedus.ro, reprezentat de domnul Florin Diaconescu, în calitate de 

Director,

Având in vedere c�: 

Asocia�tia are drept scop identificarea, definirea _i realizarea de modalit��i _i programe de 

interven�ie social� în vederea protej�rii unor categorii cât mai largi de popula�ie (printre 

care solu�ii pentru îngrijirea, educa�ia �i instruirea tinerilor orfani sau abandona�i sau 

apar�inând unor grupuri defavorizate).

Asocia�ia a demarat proiectul,,La TINEri este Puterea" în colaborare cu Grupul Coca-Cola

HBC, program na�ional parte a ini�iativei #YouthEmpowered, lansat� de Grupul Coca-Cola 

HBC, implementat� în peste 28 de t�ri, având ca obiectiv cre_terea _anselor tinerilor cu vârste 

între 18 _i 25 de ani, din categoria NEET (Not Employed, in Education or Training) de a deveni activi 

pe pia�a muncii din România. (denumit în continuare ,,Proiectul"); 

PROEDUS are ca obiect de activitate dezvoltareade activit��i educa�ionale extracuriculare 

pentru dezvoltarea aptitudinilor _i abilit��ilor tinerilor;

Asociatia _i PROEDUS desf�_oar� activit��i complementare pentru cre_terea calit��ii

educa�iei _i facilitarea intregr�ri socio-profesionale a tinerilor;

PROEDUS _i Asocia�ia au încheiat prezenta conven�ie de colaborare în urm�torii termeni 

_i condi�ii:

I. OBIECTUL CONVEN�IEI

Colaborarea în vederea desf�_ur�rii de programe educa�ionale pentru dezvoltarea abilit�ilor

de viat� _i profesionale pentru tineri afla�i în situa�ii de risc, din Bucure_ti, în special, tineri

din categoria NEET (Not Employed, in Education or Training). 

In acest sens, PROEDUS se angajeaz� s� identifice _i s� mobilizeze, în m�sura posibilit��ilor, 

împreun� cu Asocia�ia candida�i potrivi�i pentru cursurile _i stagiile de preg�tire

profesional� desf�_urate în cadrul Proiectului.
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I. PROTECTIA INFORMA�II.OR

Ticcare parte va asigura contidentialitaten informatiilor conlorm prevederilor Legi 

772001 cu privire la protectia datelor cu caracter profexioal _i a legii 272/2004 privind 

protectia yi promovarea drepturilor copihului actualizata. 

111. DURATA CONVEN�IEI 

Prezenta conventie se incheie pe o perioad� de 3 (trei) ani, respectiv pentru toatá durata 
de implementare a Proiectului. intrând în vigoare de la data semn�rii ei de cátre pårti. cu 

posibilitate de prelungire prin aet adi�ional având acordul p�r�ilor. 

Pär�ile semnatare vor evalua o data la 3 (trei) luni activitatea �i rezultatele prezentei 
conven�ii propunând dup� caz. modificarea duratei, a con�inutului sau încetarea acesteia. 

IV. RESPONSABILIT��ILE P 

Centrul de Proiecte Educa�ionale �i Sportive Bucure_ti - PROEDUS

DREPTURI: 
S� desemneze un reprezentant responsabil de implementarea în bune condi�ii a a 

prezentei conven�ii de colaborare _i s� monitorizeze ac�iunile pe tot parcursul 

desfä_ur�rii acestora. 
S� aib� transparen�� total� în eeea ce prive_te implicarea în Proiect;
Sã publice pe site-ul PROEDUS rezultatele actiunilor desf�_urate în cadrul 
Proiectului. 

OBLIGA�II: 
S� sprijine Asocia�ia cu informa�ile necesare derul�rii Proiectului; 

S� identifice împreun� cu Asocia�ia tineri care sunt potrivi�i pentru activitä�ile
desf�_urate în cadrul Proiectului; 

S� promoveze parteneriatul între Asocia�ie _i PROEDUS pentru implementarea
Proiectului pentru implicarea altor institu�ii educa�ionale în buna derulare a 

activit��ilor; 
S� permit� accesul voluntarilor _i membrilor Asocia�iei în institu�iile cu care 

colaboareaz�, pe perioada desfä_urärii Proiectului; 
Desemnarea unei persoane care s� stabileasc� programul de derulare a actiunilor _i 

care s� men�in� leg�tura cu persoana desemnat� din partea Asocia�iei: 
Sä promoveze prin re�elele proprii Proiectul �i condi�iile de participare la sesiunile 
de formare în vederea recrut�rii _i implicärii grupului tint� specitic activit��ilor

proiectului;
Sa faciliteze întâlniri între reprezentan�ii Asocia�iei _i reprezentan�i ai instituiilor
educa�ionale partenere PROEDUS, dac� acest lucru va fi necesar penuru

desfá_urarea în bune condi�ii a Proiectului;
Sã depun� toate diligen�ele pentru ca actiunile s� se def�_oare îin bune conditi atât 
pentru tinerii implica�i, cât _i pentru voluntarii Asocia�iei mai sus mentionat�:

Reprezentan�ii institu�iilor educa�ionale vor informa membrii _i voluntarii 
Asociatiei cu privire la obliga�ia acestora de a respecta eonfiden�ialitatea datelor ce 
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u caracter personal la care vor avea acees in cadrul activitáqilor deslá_urate cu 

beneficiarii: 
Sa respeete _i s� påstreze conlidemjialitatea datclor _i intomatilor la care are acces 

ca urmare a actiunilor desla_urate de câtre Asociatie in eadrul Proiectului, 

ASOCIA�IA THE SOCIAL INCURATOR 

DREPTURI: 
Accesul in institu�ile educationale partenere PROEDUS se va face conform 

programului agreat _i cu obliga�ia respectärii Regulamentului de Ordine Interioará 

si Regulamentul de Organizare _i Funetionare a acestora; 

Sa evalueze. s� seleeteze _i s� inmplice tineri care sunt eligibili pentru activitájile din 

cadrul Proieetului: 

Dup� selectarea participan�ilor s� li se garanteze acestora permisiunea de a participa 
la activitä�ile din cadrul Proiectului în intervalul orar specificat de A socia�ie _i 

agreat cu PROEDUS; 
Sa desemneze un reprezentant care s� monitorizeze ac�iunile pe tot parcursul 

desf�_urärii Proiectului. 
S� promoveze ac�iunile desf�_urate pe site-ul Asocia�iei 

socializare. 

si pe rejelele de 

OBLIGA�II: 
S� colaboreze cu reprezentantul desemnat de PROEDUS s� sprijine Asocia�ia. cu 

informa�iile necesare derulärii Proiectului; 

S� desf�_oare programele educa�ionale dedicate tinerilor selecta�i conform

programului stabilit de comun acord în cadrul Proiectului; 
S� faciliteze realizarea activit��ilor propuse în cadrul Proiectului (stagii _i cursuri 

de preg�tire profesional�, sprijin în integrarea pe pia�a muncii) 
S� desemneze o persoan� care s� stabileasc� un program al actiunilor Proiectului: 

S� respecte agenda stabilit� �i s� informeze reprezentan�ii institu�iilor educa�ionale 
cu privire la eventualele modific�ri de program survenite; 

S� respecte confiden�ialitatea datelor la care au acces ca urmare a ac�iunilor 
desf�_urate cu beneficiarii, obliga�ia respectärii confiden�ialit�jii datelor ce au 

caracter personal revenind atât membrilor Asocia�ici, cât �i voluntarilor Asocia�iei: 

in caz de promovare a ac�iunilor realizate, Asocia�ia împreun� cu sponsorii �i 
partenerii proiectelor au obliga�ia de a respecta confiden�ialitatea informa�ilor la 

care au acces, în vederea respect�rii confidentialit��ii datelor institu�iei PROEDUS.
in condi�iile cerute de PROEDUS �i cu limit�rile inmpuse de legisla�ia in vigoare 
Sã promoveze parteneriatul între Asocia�ie _i PROEDUS în cadrul activitä�ilor 
proiectului _i a activit��ilor specifice de comunicare: 
S� promoveze numele _i identitatea vizual� a Prim�riei Municipiului Bucure_ti _i a 
PROEDUS în comunicatele de pres� _i pe materialele promotionale tolosite în 
promovarea proiectului, atât pe cele tip�rite cât _i pe eele folosite în mediul online:
La terminarea activit�jilor din cadrul Proiectului, Asocia�ia va tace demersuri
pentru sporirea profilului profesional al tinerilor beneticiari (de ex. ob�inerea de 
certilicate/ atestate în cazul cursurilor de preg�tire sau calit+care profesional�) 
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V. RASPUNDERE 

1. Fiecare dintre pårti r�spunde pentru pagubele produse din eulpa sa. 2. Forta major� exonereaz� p�r�ile de îndeplinirea obligatiilor asumate prin prcetaconven�ie. 

VI. INCETAREA cONVEN�IEI 

Prezenta conven�ie înceteaz�: 
Prin acordul de voin� al pär�ilor Prin reziliere, la solicitarea uneia dintre p�r�i;
La data expir�rii duratei pentru care a fost încheiat, în cazul în care perioada 
acordului nu a fost prelungit�;
Dac� obiectul devine altul decât cel pentru care s-a încheiat prezenta conven�ie; 
In cazul compromiterii imaginii publice a uneia din pår�i;
In caz de înc�lcare a legii de c�tre una dintre p�r�i. 

n cazul in care una dintre p�r�i nu-_i respect� obliga�iile asumate prin prezenta conven�ie, 

partea lezat� va notifica p�rt�ii în culp� s� depun� toate diligen�ele pentru executarea

corespunz�toare a clauzelor contractuale. 
Dac� partea în culp� nu se conformeaz� în termen de 5 zile de la primirea notific�rii scrise.

partea lezat� poate rezilia în mod unilateral conven�ia. 

VIl. MODIFICAREA CONVEN�IEI 

Modificarea prezentei conven�ii poate fi f�cut� prin act adi�ional, cu acordul ambelor

p�rti. 

VIII. LITIGII 

Litigiile dintre p�r�i vor fi solu�ionate numai pe cale amiabil�, iar în cazul în care nu se 

ajunge la solu�ii convenabile, p�r�ile se pot adresa instan�elor judecätore_ti, în condi�iile legii. 

IX. DISPOZITII FINALE

Completarea, modificarea _�i/sau prelungirea prezentului parteneriat se poate tace prin 

act aditional, numai cu acordul ambelor p�r�i. 
P�r�ile se vor informa reciproc asupra tuturor ac�iunilor întreprinse în demersurile 

organiz�rii _i desfä_urärii activit��ilor propuse, atât timp cât acestea fac obiectul obliga�iilor 
asumate de fiecare parte. 

Orice comunicare între pär�i, referitoare la îndeplinirea prezentului acord, trebuie s� tie 
transmis�iîn scris la adresele men�ionate în preambul. 

Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât _i în 
momentul primirii.
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Legea nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarca datelor cu 

TEMEI LEGAL 

> Ordonanta nr.26/2000 cu privire la asociatii _i fundagi., cu modificárile ulterioare 

Legea Administra�iei Publice Locale nr. 215/2001, republicatá cu modificarile si 

completärile ulterioare 

> 

caracter personal _i libera cireula�ie a acestor date, cu modific�rile ulterioare; 

Prezenta conven�ie de colaborare a fost incheiat� în 2 (dou�) exemplare originale, cale un 

exemplar pentru fiecare parte semnatar�. 

Centrul de Proiecte Educa�ionale �i 

Sportive Bucure_ti Asocia�ia The Social Incubator 

Prin: Florin Diaconeseu 

Prin: ^tefan-lonut Pascu 

Functia: Director

Functia: Pre_edinte
KICPIUL ULE UNI EDATIO. 

oATI 
THE 

SOCIA

NCUBA ROEDU 
OMAN 

C331 RE^T 
Avizat, 
Director Adjynct, 
Ruxandra Simion 

Sef Serviciy
Alina Purgafu

Juridic
Stefani� Mitroi
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