
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind încheierea protocolului de colaborare dintre Sectorul 3 al Municipiului 

Bucureşti şi Asociaţia Different Angle Cluster

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr 
215/2001, precum şipentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 393/2004privind Statutul aleşilor locali, 
întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.08.2019

Având în vedere:
-  Referatul de aprobare nr. 511595/CP/12.08.2019 al Primarului Sectorului 3;
-  Raportul de specialitate nr. 507650/07.08.2019 al Direcţiei Strategii şi Programe 

de Dezvoltare Durabilă - Serviciul Politici, Programe şi Gestionarea Relaţiilor cu 
Comunitatea;
Adresa nr. 507983/07.08.2019 a Direcţiei Strategii şi Programe de Dezvoltare 
Durabilă - Serviciul Politici, Programe şi Gestionarea Relaţiilor cu Comunitatea; 

In conformitate cu prevederile:
- O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările 

ulterioare;
- Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu 

modificările şi completările ulterioare;
- HCLS3 nr. 249/26.06.2018 privind aprobarea Planului Integrat de Acţiuni al 

Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti pentru Specializarea Inteligentă;
Luând în considerare:

Avizul Comisiei de învăţământ, activităţi ştiinţifice, cultură, culte, sport şi tineret; 
Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice 
şi respectarea drepturilor cetăţenilor;
Avizul Comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, protecţia copilului, relaţii 
cu sindicatele, ONG-uri, agenţi economici şi alte organizaţii precum şi relaţii cu 
mass-media;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art. 166 alin. (4) din OUG nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ.



HOTĂRĂŞTE :

Art.l. Se aprobă încheierea protocolului de colaborare dintre Sectorul 3 al 
Municipiului Bucureşti şi Asociaţia Different Angle Cluster în vederea sprijinirii 
iniţiativelor care creează soluţii IT&C de smart city, facilitarea transferului de idei, 
competenţe şi practici de lucru, precum şi crearea de noi oportunităţi de colaborare, 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti să 
semneze protocolul de colaborare, iar Direcţia Strategii şi Programe de Dezvoltare 
Durabilă - Serviciul Politici, Programe şi Gestionarea Relaţiilor cu Comunitatea să 
gestioneze derularea, monitorizarea şi implementarea protocolului.

Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Strategii şi Programe de Dezvoltare 
Durabilă - Serviciul Politici, Programe şi Gestionarea Relaţiilor cu Comunitatea, precum 
şi instituţiile publice din subordinea Consiliului Local Sector 3, vor lua măsurile necesare 
pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

In temei 
OUG nr. 57/20
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a proiectului de hotărâre privind încheierea protocolului de colaborare dintre Sectorul 3 al 
Municipiului Bucureşti şi Asociaţia Different Angle Cluster

Colaborarea dintre Asociaţia Different Angle Cluster (DAC), primul cluster IT din 
Bucureşti, şi Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti a început în anul 2016, când reprezentanţii 
cluster-ului s-au alăturat grupului de lucru pe care Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti l-a 
organizat în cadrul proiectului „Infocus - Smart Specialisation at City Level" din cadrul 
Programului de Cooperare URBACT.

Ca rezultat al activităţii desfăşurate în cadrul grupului de lucru, Sectorul 3 al Municipiului 
Bucureşti a fost invitat să devină membru onorific al clusterului, fapt care a întărit procesul 
de interacţiune dintre sectorul privat şi cel public, promovând în acelaşi timp fluxul de 
informaţii, transferul de cunoştinţe şi know-how. în acest sens, în baza Hotărârii Consiliului 
Local al Sectorului 3 nr. 228/12.06.2017, cele două entităţi au semnat un protocol de 
colaborare, pentru o perioadă de 2 ani, perioadă în care Primăria Sectorului 3 şi DAC au 
dezvoltat o relaţie de strânsă colaborare, care s-a concretizat prin:

-  participarea activă a membrilor DAC la lucrările grupului de lucru din cadrul proiectului 
„Infocus" şi la activităţile prevăzute în proiect, DAC contribuind la implementarea cu 
succes a proiectului;

-  dezvoltarea în comun a aplicaţiei „S3 City Guide", un ghid menit să vină în sprijinul 
cetăţenilor cu informaţii utile despre şcolile, grădiniţele, secţiile de poliţie, unităţile 
medicale şi obiectivele de interes din Sectorul 3;

- organizarea conferinţei internaţionale „Different City-Smart City", care a reunit 
autorităţile publice locale din România, mediul academic şi companiile furnizoare de 
soluţii „smart city".

Astfel, în vederea sprijinirii iniţiativelor generatoare de soluţii IT&C de smart city, a 
facilitării transferului de idei, competenţelor şi practicilor de lucru, precum şi a creerii de noi 
oportunităţi de colaborare, este necesară continuarea parteneriatului Sectorului 3 al 
Municipiului Bucureşti cu Asociaţia Different Angle Cluster.

Având în vedere cele prezentate şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
507650/07.08.2019 al Direcţiei Strategii şi Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciul Politici, 
Programe şi Gestionarea Relaţiilor cu Comunitatea, am iniţiat prezentul proiect de hotărâre

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în 
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. V ă puteţi exercita drepturile prevăzute 
în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1

http://WWW.primarie3.r0
mailto:cabmetpnmar@primarie3.r0
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Nr. 507650/07.08.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea încheierii protocolului de colaborare dintre Sectorul 3 al 

Municipiului Bucureşti şi Asociaţia Different Angle Cluster

Different Angle Cluster (DAC) este primul cluster IT din Bucureşti, format în 2014 cu 
misiunea de a promova şi a susţine cercetarea, inovarea şi educaţia în vederea dezvoltării şi 
implementării de soluţii de oraş inteligent (smart city) în capitala României.

Printre obiectivele principale ale DAC se numără:

-  susţinerea iniţiativelor care au ca scop crearea de soluţii pentru adăugarea 
Bucureştiului pe lista oraşelor inteligente;

-  promovarea transferului de cunoştinţe între mediul academic şi cel privat; 
crearea unor oportunităţi de colaborare între Cluster şi parteneri.

Obiectivele secundare ale DAC sunt reprezentate de:

- susţinerea dezvoltării domeniului, inovării şi poziţionării regiunii Bucureşti-Muntenia 
ca o destinaţie performantă pentru IT;
formarea şi dezvoltarea unei reţele funcţionale între IMM-uri, mediul academic, 
instituţii de cercetare, factori de decizie politici şi cei din afaceri;

-  creşterea numărului de specialişti software într-o piaţă cu cerere foarte mare;
- familiarizarea pieţei internaţionale cu piaţa de IT din România ca sursă de încredere de 

produse şi servicii sustenabile şi de calitate;
-  promovarea şi implicit dezvoltarea companiilor membre;

capitalizarea competenţelor regionale de IT&C şi reprezentarea lor la nivel naţional, 
european şi global.

Colaborarea dintre Different Angle Cluster şi Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti a 
început în anul 2016, când reprezentanţii cluster-ului s-au alăturat grupului de lucru pe care 
Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti l-a organizat în cadrul proiectului „Infocus - Smart 
Specialisation at City Level” din cadrul Programului de Cooperare URBACT.

Ca rezultat al activităţii desfăşurate în cadrul grupului de lucru, Sectorul 3 al 
Municipiului Bucureşti a fost invitat să devină membru onorific al clusterului, fapt care a 
întărit procesul de interacţiune dintre sectorul privat şi cel public, promovând în acelaşi timp 
fluxul de informaţii, transferul de cunoştinţe şi know-how. în acest sens, cele două entităţi au

http://www.primafiej.ro
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semnat un protocol de colaborare, aprobat prin HCLS3 nr. 228/12.06.2017 şi care şi-a 
încheiat valabilitatea la data de 29.06.2019.

în tot acest timp, Primăria Sectorului 3 şi DAC au dezvoltat o relaţie de strânsă 
colaborare, care s-a concretizat prin:

-  participarea activă a membrilor DAC la lucrările grupului de lucru din cadrul 
proiectului „Infocus” şi la activităţile prevăzute în proiect, DAC contribuind la 
implementarea cu succes a proiectului;

-  dezvoltarea în comun a aplicaţiei „S3 City Guide”, un ghid menit să vină în sprijinul 
cetăţenilor cu informaţii utile despre şcolile, grădiniţele, secţiile de poliţie, unităţile 
medicale şi obiectivele de interes din Sectorul 3;

- organizarea conferinţei internaţionale „Different City-Smart City”, care a reunit 
autorităţile publice locale din România, mediul academic şi companiile furnizoare de 
soluţii „smart city”.

Different Angle Cluster reuneşte la acest moment aproximativ 18 membri: companii 
dezvoltătoare de soluţii şi aplicaţii software, universităţi, autorităţi publice locale şi o agenţie 
de relaţii publice şi comunicare. Clusterul continuă să atragă membri noi pentru dezvoltarea 
sa atât pe orizontală, cât şi pe verticală, în vederea îndeplinirii scopului declarat, de furnizor şi 
promotor al soluţiilor pentru transfomarea oraşelor României în unele inteligente, pe măsura 
aşteptărilor comunităţilor în contextul actualelor şi viitoarelor generaţii digitale.

Date fiind cele prezentate, continuarea parteneriatului cu Asociaţia Different Angle 
Cluster este oportună pentru Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, motiv pentru care se 
impune semnarea unui nou protocol de colaborare în vederea sprijinirii iniţiativelor 
generatoare de soluţii IT&C de smart city, facilitarea transferului de idei, competenţelor şi 
practicilor de lucru, precum şi crearea de noi oportunităţi de colaborare.

Totodată, semnarea unui nou protocol de colaborare poate contribui şi la atingerea 
Obiectivului 5 din cadrul Planului Integrat de Acţiune al Sectorului 3 al Municipiului 
Bucureşti pentru Specializarea Inteligentă, aprobat prin HCLS3 nr.249 din 26.06.2018, 
obiectiv care vizează digitalizarea economiei şi administraţiei locale. Astfel, considerăm că 
sunt îndeplinite condiţiile legale pentru aprobarea unui proiect de hotărâre în acest sens.

întocmit, 
Expert 

Boţea Mihai



PROTOCOL DE COLABORARE
nr.................................... / ..................................

CAPITOLUL I 
Părţile

3

Art. 1. Prezentul protocol de colaborare se încheie între:

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, cu sediul în Mun. Bucureşti, Calea 
Dudeşti nr. 191, CUI 4420465, sector 2, reprezentat prin Robert Sorin NEGOIŢĂ, în calitate 
de Primar, denumit în cele ce urmează „Sectorul 3”
Şi
ASOCIAŢIA DIFFERENT ANGLE CLUSTER, cu sediiul în Mun. Bucureşti, Calea 
Victoriei nr. 155, bl. D l, tronson 6, et. 4, camera 10H, sector 1, reprezentantă prin Marius 
HANGANU, în calitatea de Preşedinte, denumită în cele ce urmează „Asociaţia”

denumite în mod individual „Partea” şi în mod colectiv „Părţile”.

CAPITOLUL II
Obiectul protocolului de colaborare

Art. 2. Obiectul prezentului protocol îl reprezintă colaborarea dintre părţi în vederea 
sprijinirii iniţiativelor care creează soluţii IT&C de smart city, facilitarea transferului de idei, 
competenţe şi practici de lucru, precum şi crearea de noi oportunităţi de colaborare.

CAPITOLUL DI 
Durata parteneriatului

Art. 3. Prezentul Protocol de colaborare intră în vigoare la data semnării şi se încheie pentru 
o perioadă de 2 ani, începând cu data semnprii sale şi se prelungeşte, prin acordul părţilor, 
cu clauze de revizuire, după caz.

CAPITOLUL IV 
Obligaţiile părţilor

Art. 4. - (1) Sectorul 3 are următoarele obligaţii:
a) să sprijine Asociaţia în vederea facilitării accesului la informaţiile de interes public, 

conform prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de 
interes public, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea dezvoltării de 
aplicaţii mobile şi alte soluţii/programe de smart city;

b) să sprijine iniţiativele Asociaţiei, atât timp cât acestea ţin cont de prevederile 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

c) să arate interes faţă de evenimentele/întâlniri 1 e organizate de Asociaţie sau la cele în 
care Asociaţia participă în calitate de partener;

d) să mediatizeze şi să promoveze Asociaţia în toate materialele şi comunicările 
realizate în cadrul proiectelor comun ce;

Verificat
Serviciul Politici, Prog şi Gestionarea Relaţiilor cu Comunitatea

Avizat
Serviciul Legislaţie şi A vizare Contracte O 
Şef Serviciu, L / j  j L /  '
Georgeta Vişantordugâ1



realizate în cadrul proiectelor comunce;
e) să faciliteze transferul de idei, competenţe şi practici de lucru;
f) să participe, prin reprezentanţi desemnaţi, la şedinţele Asociaţiei.

(2) Asociaţia are următoarele obligaţii:
a) să recunoacă Sectorul 3 ca membru onorific al Asociaţiei, fără a pretinde o 

contribuţie financiară în acest sens;
b) să acopere ntegral costurile soluţiilor IT&C de smart city pe care le produce cu 

scopul generării de venit;
c) să folosească cu bună credinţă informaţiile puse la dispoziţie de Sectorul 3;
d) să mediatizeze şi să promoveze Sectorul 3 în toate materialele şi comunicările 

realizate în cadrul proiectelor comune;
e) să faciliteze transferul de idei, competenţe şi practici de lucru;
f) să nu divulge date sau informaţii privitoare la Sectorul 3 fără acordul prealabil, scris, 

al reprezentanţilor acestuia.

CAPITOLUL V
Protecţia datelor cu caracter personal

A rt 5. - (1) în cazul în care, prin derularea prezentului Protocol, Părţile iau cunoştinţă de 
anumite date cu caracter personal, în sensul Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 al 
Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene privind protecţia persoanelor 
fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a 
acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia 
datelor), prevederile prezentului articol se aplică în mod corespunzător, iar datele cu caracter 
personal vor fi prelucrate:

a) în conformitate cu legislaţia naţională şi europeană aplicabilă în vigoare; pentru 
evitarea oricărui dubiu, Părţile declarând pe această cale că atât ele, cât şi angajaţii / 
colaboratorii implicaţi în executarea Protocolului, au cunoştinţă de prevederile legale 
aplicabile în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal;

b) numai în scopul îndeplinirii obligaţiilor asumate prin prezentul Protocol.
(2) în situaţia prevăzută la punctul 1 de mai sus, Părţile se obligă să implementeze toate 
măsurile tehnice şi organizatorice adecvate în vederea asigurării împotriva oricărui risc de 
natură a afecta drepturile şi libertăţile persoanelor fizice, titulare ale datelor cu caracter 
personal de care Partea ia cunoştinţă cu ocazia executării prezentului Protocol, inclusiv 
protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii, a 
deteriorării accidentale. De asemenea, Părţile se obligă să respecte orice obligaţie (printre 
care şi acelea de notificare, înştiinţare, colaborare şi cooperare) ce decurge dintr-o eventuală 
încălcare a securităţii datelor cu caracter personal.
(3) La încetarea prezentului Protocol din orice motive, precum şi atunci când legislaţia sau 
un interes superior o impune, oricare din Părţi au obligaţia de a şterge toate datele personale 
colectate în baza prezentului Protocol, de pe toate mediile de stocare, în termen de cel mult 
30 de zile de Ia primirea unei solicitări scrise de la cealaltă parte în acest sens, excepţie 
făcând cazul în care păstrarea lor este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale.
(4) în cazul încălcării prevederilor prezentului capitol de către oricare dintre părţi, partea în 
culpă va fi obligată la despăgubirea celeilalte părţi pentru sancţiunile pe care aceasta le-a 
suferit în mod efectiv. în toate cazurile în care una dintre părţi invocă încălcarea prevederilor
Verificat
Serviciul Politici, Programe şi Gestionarea Relaţiilor cu Comunitatea 
Şef Serviciu,
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din prezentul capitol, partea vătămată trebuie să facă dovada în acest sens, iar despăgubirea 
solicitată nu poate depăşi paguba efectiv suferită.

CAPITOLUL V
Modificarea şi încetarea protocolului

Art. 6. - (1) Prezentul protocol poate fi modificat prin Act Adiţional, semnat şi ştampilat de 
ambele părţi.
(2) Partea care are iniţiativa amendării prezentului Protocol va transmite celeilalte părţi o 
adresă/notifîcare scrisă, care va prevede modificările pe care vrea să le aducă, cu cel puţin 
15 zile înainte de operarea modificării.
(3) Modificarea protocolului nu poate acţiona decât pentru viitor. Orice act adiţional încheiat 
retroactiv este nul.

Art. 7. Prezentul Protocol poate înceta în următoarele cazuri:
a) la expirarea duratei pentru care a fost încheiat potrivit art. 3;
b) la data stabilită de comun acord de către părţi;
c) de către una dintre părţi, în cazul în care cealaltă parte nu îşi îndeplineşte obligaţiile 

prevăzute în prezentul Protocol, cu o notificare prealabilă de 30 de zile 
calendaristice.

CAPITOLUL VI 
Litigii

Art. 8. Litigiile ce pot apărea ca urmare a executării şi interpretării prevederilor prezentului 
Protocol se vor soluţiona pe cale amiabilă.
Art. 9. în  cazul în  care soluţionarea pe  cale am iabilă nu  este posibilă, fiecare parte poate 
solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România.

CAPITOLUL VII 
Comunicări

Art. 10.- (1) Orice comunicare între părţi referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să 
fie transmisă în scris, la următoarele coordonate sau la cele comunicate ulterior:

Pentru Primăria Sectorului 3
în atenţia Serviciului Politici, Programe şi Dezvoltarea Relaţiilor cu Comunitatea
Calea Dudeşti nr. 191, Bucureşti, sector 3
Tel: 021.318.03.23 -28
Fax: 021.318.03.04
Email: oroiecte(a)nrimarie3.ro

Pentru Asociaţia Different Angle Cluster
In atenţia  f l .  Preşedinte
Calea Victoriei \
Tel:
E-mail:

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

(3) Comunicările între părţi se pot face şi prin e-mail, curier, fax, la adresele specificate de către părţi 
sau la oricare din adresele pe care părţile se obligă să şi le comunice reciproc.

Verificat
Serviciul Politici, Programe şi Gestionarea Relaţiilor cu Comunitatea 
Şef Serviciu,

Avizat
Serviciul Legislaţie şi Avizare Contracte 
Şef Serviciu, f—" ") O
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(4) In situaţia în care una dintre părţile contractante îşi schimbă adresa de corespondenţă este 
obligată să notifice cealaltă parte în termen de 30 de zile.

CAPITOLUL VIII 
Clauze finale

Art. 11. Limba care guvernează Protocolul este limba română.

Art. 12. Protocolul va fi interpretat conform legilor din România.

Art. 13. Prezentul Protocol reprezintă instrumentul oficial şi legal dintre părţile semnatele şi 
reprezintă voinţa părţilor.

Art. 14. Prezentul Protocol fost încheiat la data de ................................... în 2 (două)
exemplare, câte unul pentru fiecare parte, fiecare având aceeaşi valoare juridică.

SECTORUL 3 AL M UNICIPIULUI BUCUREŞTI ASOCIAŢIA DIFFERENT ANGLE CLUSTER
R eprezentant legal R eprezentant legal
R obert Sorin NEGOIŢĂ, P rim ar Preşedinte

Vizat
Direcţia Strategii şi Programe de Dezvoltare Durabilă 
Serviciul Politici, Programe şi Gestionarea Relaţiilor cu 
Comunitatea 
Şef Serviciu,
Pompiliu Ioan Wan Buzduga

Direcţia Juridică
Serviciul Legislaţie şi Avizare Contracte 
Şef Serviciu,
Georgeta Vişan

Direcţia Economică 
Director Executiv, 
Octavian Gheţu

Verificat
Serviciul Politici, Programe şi Gestionarea Relaţiilor cu Comunitatea
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Ref. la: proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii protocolul 
dintre Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti şi Asociaţia Different Angle

Prin prezenta vă înaintăm Raportul de Specialitate nr. 507650/07.08.2019 al 
Serviciului Politici, Programe şi Gestionarea Relaţiilor cu Comunitatea şi proiectul de 
hotărâre privind aprobarea încheierii protocolului de colaborare dintre Sectorul 3 al 
Municipiului Bucureşti şi Asociaţia Different Angle Cluster.


