
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind modificarea şi completarea Convenţiei de colaborare nr,1391/01.03.2011 
încheiată între Fundaţia Reut (fostă Fundaţia Ronald S. Lauder) şi Sectorul 3 al 

Municipiului Bucureşti, aprobată prin HCLS 3 nr.10/31.01.2011

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 şi pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 393/2004privind Statutul aleşilor locali, 
întrunit în şedinţă ordinară, azi 30.01.2020

Având în vedere:
- Referat de aprobare nr. hV.TJ.V... ./CP/23.01.2020 al Primarului Sectorului 3;

Raportul de specialitate nr. 22061/21.01.2020 al Direcţiei învăţământ Cultură 
Serviciul Administrare Unităţi de învăţământ şi Relaţii cu Unităţile de Cult;

- Adresa nr.22083/21.01.2020a Direcţiei învăţământ Cultură -  S erviciul Administrare 
Unităţi de învăţământ şi Relaţii cu Unităţile de Cult;

în conformitate cu prevederile:
- Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare;
- Art.59 şi art. 60 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările şi completările ulterioare;
- HCGMB nr. 129/2010 privind darea în folosinţă gratuită Fundaţiei Ronald S. Lauder -  

România, pe o periodă de 49 dc ani, a imobilului situat în str. Cluceru Udricani, nr. 12, 
sector 3, destinat activităţii de învăţământ;

- HCGMB nr. 319/2010 privind împuternicirea Consiliului Local Sector 3 să hotărască 
cu privire la cooperarea cu Fundaţia Ronald S. Lauder România pentru derularea 
proiectului de renovare /reabilitare a imobilului situat în str. Cluceru Udricani, nr. 12, 
sector 3;

- HCLS 3 nr.10/31.01.2011 privind cooperarea cu Fundaţia Ronald S. Lauder România 
pentru derularea proiectului de renovare/reabilitare a imobilului situat în Str. Clucerului 
Udricani, nr. 12, sector 3, destinat activităţii de învăţământ.

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;
în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art. 166 alin. (4) din OUGnr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,



HOTĂRĂŞTE:

A rt.l. Se aprobă modificarea şi completarea Convenţiei de colaborare 
nr. 1391/0 1.03.2011 încheiată între Fundaţia Reut (fostă Fundaţia Ronald S.Lauder) şi Sectorul 
3 al Municipiului Bucureşti, prin încheierea Actului Adiţional prevăzut în Anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.

A rt2. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti să semneze 
Actul Adiţional al Convenţiei de colaborare nr. 1391/01.03.2011 încheiat între Fundaţia Reut 
(fostă Fundaţia Ronald S.Lauder) şi Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti.

Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia învăţământ Cultură, vaji |ice la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.
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Calea Dudesti nr 191, Sector 3. 031084. Bucureşti
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REFERAT DE APROBARE

CAB IN ET PRIMAR
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Nr.

Data,

a proiectului de hotărâre privind modificarea şi com pletarea Convenţiei de colaborare  
nr.1391/01.03.2011 încheiată între Fundaţia Reut (fostă Fundaţia Ronald S. Lauder) şi Sectorul 3 

al M unicipiului Bucureşti, aprobată prin HCLS 3 nr.10/31.01.2011

Consiliul Local al Sectorului 3 a fost împuternicit prin HCGMB nr. 319/2010 să hotărască cu 
privire la cooperarea propusă de către Fundaţia Reut {fosta Fundaţia Ronald S. Lauder România) 
pentru dezvoltarea proiectului destinat activităţii de învăţământ preuniversitar de pe raza Sectorului 
3, ca o alternativă de succes pentru promovarea unui învăţământ la standarde şi referinţe de înaltă 
calitate.

Urmare a aprobării de către Consiliului Local al Sectorului 3 a Hotărârii nr. 10 din 31.01.2011 
a fost iniţiat Programul “O şansă pentru viitorul tâu" de cooperare între Sectorul 3 al Municipiului 
Bucureşti şi Fundaţia Reut {fosta Fundaţia Ronald S. Lauder România) în vederea derulării proiectului 
de renovare/reabilitare a imobilului situat în Str. Clucerului Udricani, nr.12, Sector 3, destinat 
extinderii instituţiei de învăţământ privat de elită patronată de către fundaţie.

Astfel, prin Convenţia de Colaborare nr. 1391/01.03.2011 s-au stabilit următoarele:
- Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti se obliga să finanţeze proiectul de 

renovare/reabilitare a imobilului situat în Str. Clucerului Udricani, nr.12, Sector 3, destinat 
activităţii de învăţământ preuniversitar, în limitele bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Consiliului Local Sector 3;

- Fundaţia Reut {fosta Fundaţia Ronald S. Lauder România) se obligă să asigure anual 10 
burse anuale integrale de studiu la Complexul Educaţional Laude-Reut {fostul Complexul 
Educaţional Lauder S. Reut) pe durata studiilor obligatorii copiilor provenind din 
comunitatea locală, pentru dezvoltarea potenţialului intelectual la standarde şi condiţii de 
elită;
Fundaţia Reut {fosta Fundaţia Ronald S. Lauder România) va acorda bursele anuale 
integrale de studiu în cadrul Complexului Educaţional Laude-Reut {fostul Complexul 
Educaţional Lauder-Reut) începând cu anul şcolar 2011-201;

- Valoarea unei burse integrale de studiu pentru şcolarizarea pe durata studiilor obligatorii 
în Complexul Educaţional Laude -Reut (fostul Complexul Educaţional Lauder-Reut) este de 
7.800 EURO net/an;
Durata convenţiei se încheie pe o perioadă de 20 de ani;

Până la acest moment Fundaţia Reut {fosta Fundaţia Ronald S. Lauder România) a asigurat un 
număr de 172 burse în doar 9 ani de colaborare.

Termenul de bursă integral se referă la faptul că bursa în valoare de 7800 EURO net/an va fi 
asigurată anual pe toată perioada studiilor, indiferent de valoarea taxei de şcolarizare, în condiţiile 
de păstrare a bursei conform Regulamentului.

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. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul 
UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnală şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

http://www.pri1narie3.ro
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Ţinând cont de faptul că valoarea bursei nu a fost stabilită în funcţie de taxa de şcolarizare, ci 
ca o valoare fixă, aceasta reprezentând, de fapt, o formă de sprjin material, respectiv o reducere a 
taxei de şcolarizare, precum şi de solicitările unor părinţi cu privire la analizarea posibilităţii de 
asigurarea a unor burse care să acopere 100% taxa de şcolarizare, Primăria Sectorului 3 împreună cu 
Fundaţia Reut [fosta Fundaţia Ronald S. Lauder Rom ânia) au stabilit necesitatea revizuirii Convenţiei 
de Colaborare nr.1391/01.03.2011, după cum urmează:

Prin prezenta convenţie Fundaţia Reut se obligă să asigure în fiecare an şcolar un număr de 
minim 3 burse la clasa a IX-a, astfel încât să se asigure finanţarea unui număr total de 12 burse pentru 
ciclul liceal, pentru copiii provenind din comunitatea locală, pentru dezvoltarea potenţialului 
intelectual la standarde şi condiţii de elită, conform condiţiilor prevăzute în Anexa n r .l la prezentul 
act adiţional, parte integrantă din acesta, începând cu anul şcolar 2020-2021, astfel:

a) Bursa integrală ce acoperă 100% taxa de şcolarizare la valoarea ei curentă din fiecare an
şcolar:

-  se primeşte dacă elevul obţine minim media 9,50 la concursul „O sansă pentru viitorul tău" 
susţinut la disciplinele română, matematică şi limba engleză

- se păstrează dacă elevul obţine anual minim media 9,50 la fiecare dintre disciplinele de 
bacalaureat (limba română, limba engleză, matematică/istorie, în funcţie de profil) şi media 
10 la purtare.

Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile, pentru elevii din această categorie vor trece la bursa parţială, 
descrisă ia punctul b) sau să piardă bursa dacă nu se înscriu în condiţiile bursei parţiale.

b) Bursa parţială ce acoperă nivelul bursei conform prevederilor art.3.3 din Convenţia de 
colaborare nr.1391/01.03.2011, adică 7800 EURO net/an, părinţii având obligaţia să contribuie cu 
diferenţa până la nivelul taxei de şcolarizare la valoarea curentă din fiecare an şcolar.

-  se primeşte dacă elevul obţine minim media 8,50 la concursul „O sansă pentru viitorul tău" 
susţinut la disciplinele română, matematică şi limba engleză
se păstrează dacă elevul obţine anual minim media 8,50 la fiecare dintre disciplinele de 
bacalaureat (limba română, limba engleză, matematică/istorie, în funcţie de profil) şi media 
10 la purtare
Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile de mai sus, pentru elevii din această categorie vor pierde 

bursa parţială.
Luând în considerare cele prezentate şi ţinând cont de raportul de specialitate nr. 

22061/21.01.2020 al Direcţiei învăţământ Cultură - Serviciul Administrare Unităţi de învăţământ şi 
Relaţii cu Unităţile de Cult, am iniţiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării 
Consiliului Local al Sectorului 3.
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Şos. Mthai firavu nr-428, Sector 3, 03032S, Bucureşti

Raport de specialitate

la proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Convenţiei de colaborare 

încheiată între Fundaţia Reut (fostă Fundaţia Ronald S. Lauder) şi Sectorul 3 al 

municipiului Bucureşti, aprobată prin H.C.L.S.3 nr.l 0/31.01.2011

Programul “O şansă pentru viitorul tău” a fost iniţiat în anul 2011 ca urmare a  cooperării 

dintre Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti şi Fundaţia Reut (fosta Fundaţia Ronald S. Lauder 

România) pentru derularea proiectului de renovare/reabilitare a imobilului situat în Str. 

Clucerului Udricani, nr.12, sector 3, destinat activităţii de învăţământ.

Prin Convenţia de Colaborare cu nr. 1391/01,03.2011 s-au stabilit următoarele:

- Sectorul 3 ai Municipiului Bucureşti se obliga să finanţeze proiectul de

cheltuieli al Consiliului Local Sector 3,

Fundaţia Reut (fosta Fundaţia RonaldS. Lauder România) se obliga să asigure anual 

10 burse.anuale integrale de studiu la Complexul Educaţional Laude-Reut (fostul
i,

Complexul Educaţional Lauder S. Reut) pe durata studiilor obligatorii copiilor 

provenind din comunitatea locală, pentru dezvoltarea potenţialului intelectual la 

standarde şi condiţii de elită.

Fundaţia Reut (fosta Fundaţia Ronald S. Lauder România) va acorda bursele anuale 

integrale de studiu în cadrul Complexului Educaţional Laude-Reut (fostul 

Complexul Educaţional Lauder-Reut) începând cu anul şcolar 2011 -2012.

- Valoarea, unei burse integrale de studiu pentru şcolarizarea pe durata studiilor 

obligatorii în Complexul Educaţional Laude -Reut (fostul Complexul Educaţional 

Lauder-Reut) este de 7.800 EURO net/an.

Dalele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în coniormitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în 
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legat justificai. Vă puteţi exercita drepturi le prevăzute

renovare/reabilitare a imobilului situat în Str. Clucerului Udricani, nr.12, sector 3, 

destinat activităţii de învăţământ preuniversitar, în limitele bugetului de venituri şi
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- Durata convenţiei se încheie pe o perioadă de 20 de ani.

Ţinând cont de faptul că valoarea bursei nu a fost stabilită în funcţie de taxa de 

şcolarizare, ci ca o valoare fixă, aceasta reprezintă de fapt o formă de spijin material, respectiv 

o reducere a taxei de şcolarizare.

Termenul de bursă integral se referă la faptul că bursa în valoare de 7800 EURO net/an 

va fi asigurată anual pe toată perioada studiilor, indiferent de valoarea taxei de şcolarizare, în 

condiţiile de păstrare a bursei conform Regulamentului.

Până la acest moment Fundaţia Reut (fosta Fundaţia Ronald S. Lauder România) a 

asigurat un număr de 172 burse în doar 9 ani de colaborare.

Având în vedere solicitările unor părinţi cu privire la analizarea posibilităţii de 

asigurarea a unor burse care să acopere 100% taxa de şcolarizare, Primăria Sectorului 3 

împreună cu Fundaţia Reut (fosta Fundaţia Ronald S. Lauder România ) au stabilit necesitatea 

revizuirii Gonvenţieî de Colaborare nr.1391/01.03.2011. '

în urma corespondenţei purtate între reprezentanţii Primăriei Sectorului 3 şi 

reprezentanţii Fundaţiei Reut, propunem revizuirea Convenţiei de Colaborare 

nr.1391/01.03.2011 prin Act Adiţional, conform dispoziţiilor art.5.1. din convenţie, astfel încât 

sâ se asigure burse/ după cum urmează:

a) . Bursă integral ce acoperă 100 % taxa de şcolarizare Ia valoarea ei curentă din fiecare

an şcolar. r
b) Bursă parţială ce acoperă nivelul bursei de 7800 euro net/an, părinţii contribuind cu 

diferenţa până la nivelul taxei de şcolarizare la valoarea curentă din fiecare an şcolar.

Anexam propunerea de Act Adiţional la Convenţia nr. 10/31.01.2011.



ACT ADIŢIONAL N R .l
LA CONVENŢIA DE COLABORARE NR.1391/01.03.2011

A vând în  vedere:

• Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 10/31.01.2011 privind cooperarea cu Fundaţia 
Ronald S. Lauder România pentru derularea proiectului de renovare/reabilitare a imobilului 
situat în Str. Clucerului Udricani nr.12, sector 3, destinat activităţii de învăţământ

• Adresele Fundaţiei Reut (fostă Fundaţia Ronald S. Lauder România): 
-nr.1504/17.09.2019, înregistrată la Primăria Sectorului 3 sub nr.632336/17.09.2019 privind 
propunerea de revizuire a Convenţiei de colaborare nr.1391/01.03.2011,
-nr.2186/13.11.2019, înregistrată la Primăria Sectorului 3 sub nr.710361/14.11.2019 privind 
completarea propunerii de revizuire a Convenţiei de colaborare nr.1391/01.03.2011, 
-nr.2355/17.12.2019, înregistrată la Primăria Sectorului 3 sub nr.760987/18.12.2019 privind 
completarea propunerii de revizuire a Convenţiei dc colaborare nr. 1391/01.03.2011

•  Adresele Primăriei Sectorului 3 Bucureşti -  Direcţia învăţământ Cultură: 
-nr.659143/07.11.2019 privind propunerea de m odificare a Convenţiei de colaborare 
nr.1391/01.03.2011
-nr.710361/26.11.2019 privind propunerea de m odificare a Convenţiei de colaborare 
nr.1391/01.03.2011
-nr.760987/07.01.2020 privind propunerea finală de modificare a Convenţiei de colaborare 
nr.1391/01.03.2011

Conform  dispoziţiilor art.5.1. din Convenţia de colaborare nr.1391/01.03.2011,

Părţile convin m odificarea C onvenţiei nr.1391/01.03.2011 prin prezentul act 
adiţional, cu urm ătoarele clauze:

A rt.l Se m odifică art.1 Părţile contractante, ce va avea urm ătorul conţinut:

„LPărţile contractante:

1. Fundaţia Reut, cu sediul în Bucureşti, str. Iuliu Barasch nr.15, sector 3, reprezentată legal 
prin preşedinte Tova Ben Nun-Cherbis,

2. Sectorul 3 al M unicipiului Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, Calea Dudeşti nr.191, sector 3, 
prin reprezentantul său legal Primarul Sectorului 3- Dl. Robert Sorin Negoiţă, am încheiat 
prezenta convenţie de colaborare, în următoarele condiţii stabilite de comun acord:”

Art.2 Se m odifică şi se com pletează art.3.1, ce va avea urm ătorul conţinut:

“Prin prezenta convenţie Fundaţia Reut se obligă să asigure în  fiecare an şcolar un număr de 
minim 3 burse la clasa a IX-a, astfel încât să se asigure finanţarea unui număr total de 12 burse 
pentru ciclul liceal, pentru copiii provenind din comunitatea locală, pentru dezvoltarea 
potenţialului intelectual la standarde şi condiţii de elită, conform condiţiilor prevăzute în  Anexa

Avizat,
Direcţia Juridică
Serviciul Legislaţie şi Avizare Contracte 
Şef serviciu,
Georgeta Vişan



nr.l la prezentul act adiţional, parte integrantă din acesta, începând cu anul şcolar 2020-2021, 
astfel:

a) Bursă integrală ce acoperă 100% taxa dc şcolarizare la valoarea ei curentă din fiecare an 
şcolar

b) Bursă parţială ce acoperă nivelul bursei de 7800 EURO net/an, părinţii contribuind cu 
diferenţa până la nivelul taxei de şcolarizare la valoarea curentă din fiecare an şcolar.”

în  tot cuprinsul Convenţiei nr.1391/01.03.2011 Fundaţia Ronald S. Lauder R om ânia se
va citi Fundaţia Reut

C elelalte clauze ale Convenţiei nr.1391/01.03.2011 răm ân neschim bate.

Părţile au înţeles să încheie astăzi........................... . prezentul act adiţional, în  două exemplare,
câte unul pentru fiecare parte.

Avizat,
Direcţia Juridică
Serviciul Legislaţie şi Avizare Contracte



Anexa n r.l la Actul adiţional nr.l la Convenţia de colaborare nr.1391/01.03.2011 

începând cu anul şcolar 2020-2021 condiţiile de primire şi păstrare a bursei pentru un elev sunt:

a) Bursa integrală ce acoperă 100% taxa de şcolarizare la valoarea ei curentă din fiecare an şcolar
- se primeşte dacă elevul obţine minim media 9,50 la concursul „O sansă pentru viitorul tău” susţinut 
la disciplinele română, matematică şi limba engleză
- se păstrează dacă elevul obţine anual minim media 9,50 la fiecare dintre disciplinele de bacalaureat 
(limba română, limba engleză, matematică/istorie, în funcţie de profil) şi media 10 la purtare.

Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile, pentru elevii din această categorie vor trece la bursa 
parţială, descrisă mai jos la punctul b) sau să piardă bursa dacă nu se înscriu în condiţiile bursei parţiale.

b) Bursa parţială ce acoperă nivelul bursei conform prevederilor art.3.3 din Convenţia de 
colaborare nr.1391/01.03.2011, adică 7800 EURO net/an, părinţii având obligaţia să contribuie 
cu diferenţa până la nivelul taxei de şcolarizare la valoarea curentă din fiecare an şcolar.
- se primeşte dacă elevul obţine minim media 8,50 la concursul „O sansă pentru viitorul tău” susţinut 
la disciplinele română, matematică şi limba engleză
- se păstrează dacă elevul obţine anual minim media 8,50 la fiecare dintre disciplinele de bacalaureat 
(limba română, limba engleză, matematică/istorie, în funcţie de profil) şi media 10 la purtare

Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile de mai sus, pentru elevii din această categorie vor pierde 
bursa parţială.

La sfârşitul anului şcolar, dacă sunt îndeplinite condiţiile bursei integrale prevăzute la pct.a, 
elevii din această categorie pot trece la bursa integrală în anul şcolar următor.

Avizat,
Direcţia Juridică
Serviciul Legislaţie şi AvizareContracte 
Şef serviciu, Q  O
Georgeta Vişan j  W M



.19- 710361-PS3
Nr.inreg.: 710361
Data înreg .: 14.11 .2019
Ora inreg .; 1 0 :2 2 :1 6  t
Provenienţa: T H E  LAUD E-R EU T ED U CAŢIO N AL CO M PLEX - T H E  M AGNA CUM  LA U D E -R EU T
FOUNDATION-
Telefon:
Adresant: Prim ăria Sectorului 3 - Bucureşti
Cuprins: R ăspuns adresa 659143/2019
Adresa .-Bucureşti; Str. Barasch IuliiŢ, nr. 5, sector. 3
Adresa Lucrare: Bucureşti, strada
O bservaţii:
Nr. File: 2
Term en de rezolvare: 30 zile 4

Program  de lucru
luni, m arţi, m iercuri, vineri: 8 :3 0 -  1 6 :30 ,
joi: 8 :3 0  - 18:30  ’
Telefon : ,
Biroul Relaţii cu Publicul Calea Dudefsti nr,\ l91 : 021/318 0 32 3; 021/318 0324;
021/318 0 32 5; 021/318 0326; 021/318 0327; 021/318 0328
Serviciul Porcari: 021/341 0711 1
Direcţia G enerala  Im pozite si Ibxe  Locale S ecto r 3
-Sediul Sfanta  Vineri nr. 32: 021/ 327 5145
-Sediul Cam pia  Libertăţii nr. 36: 021/ 3247 195; 021/3247 196
-Sediul Lucretiu Patrascanu nr. 3-5: 021/ 3411 760
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i
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With tbe support of the Israeii Ministty of Education 
Senior Division for Externai Relations and UNESCO

Honorary President: 
H.E. David Saranga

Ambossador ofItrael 
Io România

Diplomats:
Tamar Suma

Urnei

Emil Hurezeanu 
GeiTitany

Luca Niculescu 
Frânte

Adrian Cioroianu
France

Herm an Bcricovits
Israel

Cristian Diacohescu 
Romanţa

Lazăr Comăncscu 
Romanţa

Avi Millo 
Urnei

Andi-Lueian Cristea
Romanţa

Academici:
Jonathan Davis 

Urnei (t URA
Radu BSlSnescit

Romnnm

Alexandra Flori an
Romanici

Daniel Rosnt 
Romanţa

Liviu Rotman 
Romanţa

Aura RSducu
Romanţa

Madlen Şerbun 
Romanla

Mat Messerschmidt 
URA

Journâ ts.&

Ion M. loniţă
Romanla

Radu Tudor
Romanic

Către:

$ feP fy i3  noiembrie 2019 WtoSWS:
( Corporatesi

M anoric Federbush
USA
Adrian Barbu

Direcţia învăţământ -  Primăria sector 3, Sistem
Austria

Bucureşti Mugur Ştc|
Rom aiiio

în atenţia: Domnului Primar, Robert Negoiţâ
b • i

DompuluîCity Manager, Honorius Circa

Doamnei Director Executiv Adjunct, Mihaela 
Nagy-Râducanu

Serbau Matei 
Romanţa

Comeliu Chcibis 
România
Casia Hoszko 
Romanţa

Cario Burci
USA A  Italy
Horia Mihălcescu
Romanţa

Michaet Schmidt 
Curmam, A  umta

L otvfers;
Alice Drăghici 
Romanţa

Re: Susţinerea; programului O Şansă pentru Viitorul Tău 
-  burse pentru elevii din comunitatea locală în baza 
Convenţiei de colaborare nr. 1391/ 01.03.2011 privind 
acordarea de burse în cadrul Complexului Educaţional 
Laude-Reut -  Răspuns la adresa nr. 659143/07.11.2019

Alexandru Moriret
Romanţa
Lucian Dan Vlides
Romanţa

Doru Mihai Giugul
România

Laurenpu Mihiilă
România

Mâdălina Roşu 
Romanţa

Jpvish
O rganizatum s; 
Silvio Joskowicz
Israel
Amon Mantver
Israel

Jose lacobcscu 
Romanla
Irina Sanda Marin 
Romanţa
Paul Schwartz 
Romonia

5 luiiu Barasch St., District 3. Bucharcst. Koniaiila. rej,: +40722506*45. +4072220(705; Iova@incs.ro. wivw.laudc-rer
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Foundation România)
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With thc support of the tsraen Ministry of Education 
Senior Division for Externai Relations and UNESCO

Stimate Domnule Primar Robert Negolţă,

Ronorary Prezident:
H.E. David Saranga 

Ambossador efIsrael 
io Romanţa

Tamar Samash 
Israel

Emil Hurezeanu
Germam'

Luca Niculeseu 
France

Adrian Cioroianu
France

Henmn Berkovits
Israel.

Cristian Dieconescu 
România

1 jizâr Comânescu
România

Avi Millo
Israel

Andi-Lucian Cristea 
Romanla

A cadem ici:

Jonathan Davis 
Israel <9 ISA

Radu Bâiănescu
Romanul

Alexandru Flori an
România

Daniel Rosner
Romanic

Liviu Rotman 
Romanţa

Aura Rsducu
.Remania

Madlen Şerban 
Romanla

Mal Messerschmidt
USA

Joarnt% i.
Ion M. loniţă

Romani#
Radu Tudor 

Romani#

Coi
Fundaţia Magna

Ca urmare a adresei nr. 659143/07.11.2019, revenim la dumneavoastră cu acest 
răspuns ţi v i transmitem mai jos modificările pe care dorim să le aducem propunerii 
de text pentru actualizarea Convenţiei de colaborare nr. 1391/01.03.2011, privind 

Diplomat*: acordarea de burse în cadrul Complexului Educaţional Laude-Reut.

Astfel, Art. 2 care modifică ţ i completează art. 3,1, va avea următorul conţinut:

"Prin prezenta Convenţie, Fundapa Reut se obligă să asigure Tn fiecare an şcolar un 

număr de minim 3 burse la clasa a  IX-a, astfel încât să se asigure finanţarea unui 
număr total de 12 burse pentru biciul liceal, pentru copiii provenind din comunitatea 
locală, pentru dezvoltarea potenţialului intelectual la standarde şl condiţii de elită, 
conform condiţiilor prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul act adiţional, parte 

Integrantă din acesta, începând cu anul şcolar2020-2021, astfel:

a) Bursă integrală ce acoperă 10096 din taxa de şcolarizare la valoarea ei curentă din 
fiecare an şcolar

b) Bursă parţială ce acoperă nivelul bursei de 7800 EUR net/an, părinţii contribuind 
cu diferenţa până ia nivelul taxei de şcolarizare ia valoarea curentă din fiecare an 
şcolar."

în tot cuprinsul Convenţiei nr. 1391/01.03.2011, Fundapa Ronald S. Lauder România 
se va citi Fundaţia Reut.

Celelalte clauze ale Convenţiei nr. 1391/01.03.2011 rămân neschimbate şi se adaugă 
Anexa i ,  precum a fost definită în adresa nr. 659143/07.11.2019.

(■ ' r.;. . '
Aşteptăm aprobarea dumneavoastră şi semnarea actului adiţional ţi Anexei nr. 1 
pentru Convenţia nr. 1391/01.03.2011.

Cu multe mulţumiri, vă asigur de întreaga noastră consideraţie,

Tova BerfNun-Ctierbts

BO,TR
Corporalei:
Mariorie Federbush
USA

Adrian Barbu
Swioerlomt
Dame Stein
Austria

Mugur Şleţ

Ser ban Matei 
Romanla

Cornelia Cherbis 
RaitiMfp

Casia Hoszko 
Romanla
Carlo Butci
USA&hafy

Horia MibSlcescu
Romanla

Michael Schmidt 
Cermanv if  Romanla
Lawyers:

Alice Draghici 
Romanţa
Alexandru Morăresci 
Romanţa
Lucian Dan Vlâdescu
Romanla
Dom Mihai Giugula
Romanla

Laurentiu Mihiilfi
Romanla

MSdălina Ro.şw 
Romanla
Jewish,

S ilv io  Joskowicz 
Israel
Anton Mantver 
Israel

Marin Ca

J ’aul Schwartz 
Romanla

Preşedinte,&Fondator 

Educaţional Laude-Reut 
ude-Reut / Fundaţia Reut

5 luiiu Barasch Sl.. Distrîci 3. Bucharcst, România, tel.: +40722306845. +40722201705; tova@incs.ro. www.laodc-rcut.r
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The Reut Foundation 
(formcrly known os 
The Ronald S. Lauder 
Foundniion România)
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Nr.inreg.: 760987  
Data inreg.: 18.12.2019  
Ora inreg.: 11:56:49
Provenienţa: FUNDAŢIA RON ALD S. LAUDER ROMANIA
Telefon: 0722 201 705
Adresant: Primăria Sectorului 3 - Bucureşti
Cuprins: Răspuns adresa 710361/2019
Adresa:Bucureşti, Str. Barasch Iuliu, bi. 5, sector. 3
Adresa Lucra re: Bucureşti, strada
Observaţii:
Nr. File:6
Termen de rezolvare: 30 zile 

Program de lucru
luni, m arţi, m iercuri, vineri: 8 :3 0  - 16:30,
joi: 8:30 - 18:30 i •
Telefon 1 'O
Biroul Relaţii cu Publicul Calea Dudesti nr.,191: 021/318 0323; 021/318 0324;
021/318 0325; 021/318 0326; 021/318 0327; 021/318 0328
Serviciul Parcari: 021/341 0711
Direcţia Generala Impozite si Taxe Locale Sector 3
-Sediul Sfanta Vineri nr. 32: 021/ 327 5145
-Sediul Cam pia Libertăţii nr. 36: 021/ 3247 195; 021/3247 196
-Sediul Lucretiu Patrascanu nr. 3-5: 021/ 3411 760



Howtary President: 
H.E. Davtd Saranga

Ambassadoroflarod 
to România

Diplomata:
Tamar Şamash

lamei
Emil Hurczeanu

Gtrmtmy
Luca Niculcscu 

France

Adrian Ciomianu
France

Hennan Berkovits 
Israel

■ Cristian Diacon eseu 
Romanţa

Lazăr Comăncscu 
Romanla

Avi Mii lo
lat vel

Andi-Lucijui Cristea 
Romanţa

Academica:
Jonathan Davis 

Israel A  USA

Radu BtlBncscu
Romana

Alexandru Flonaa 
Romanţa

Daniel Rosner
, . Rotitori ia

Divin Rotman 
Romanţa

Aura Rădncu 
Romanţa

Madleu Şeitan
Romanţa

Mat Messerschmidt
USA

Ion M. 1unită
Romanla

RaduTudur
Romanla

Către: Direcţia învăţământ 
Bucureşti

17 decembrie 2019
Corporalei:
Marjorie FederbushUSA

-  Primăria sector 3,
Adrian Barbu
Swittertawf

Dante Stein
Austria

Mugur Şteţ
Romanţa
Serbau Matei
Romanla

în atenţia: Domnului Primar, Robert Negoiţâ

Domnului City Managera Honorius Circa

Doamnei Director Executiv Adjunct, Mihaela 
Nagy-Răducanu

Comeliu Cherbis
Romanla 
Casi Hoszko
Romanţa

Carlo Burci 
USA A Itafy

Horia MihMccscu
Romanla

Midiacl Schmidt 
Germany dl Roman ia
Lavyera:

Alice Drâghici
Remania
Alexandru Morărescu
Romanla

Lucian Dan Vlidescu
Romanla

Re: Susţinerea programului O Şansă pentru Viitorul Tău 
-  burse pentru elevii din comunitatea locală în baza 
Convenţiei de colaborare nr. 1391/ 01.03.2011 privind 
acordarea de burse în cadrul Complexului Educaţional 
Laude-Reut-Răspuns la adresa nr. 710361/06.12.2019

Dorn Mihai Oiugula
Romani®
Laurenţiu Mihăilă 
Romanla

Mădălina Roşu 
RtmtQnie

Silvio Joskowicz 
Israel

Amon Mantver
Israel
Joselacobescu 
România
Irina Sanda Marin Caj
Romanţa

Paul Schwartz 
Romani#
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Tire Reut Foundation 
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Honorary President:
H.E. David Saran ga

Ambasador o f Israel

Diplomaţi:
Tunar Samash

Israel
Emil Hurczeanu

Germany

Luca Nicutescu 
France

Adrian Cioroianu
France

Hem) an Berkovits 
Israel

Cristian Diacon eseu 
Romanic

Lazăr Comănescu 
Romanla

Avi Millo
Israel

Audi-Luci an Crisiea

Stimate Domnule Primar Robert Negoiţă,

17 decembrie 2019 Corporates:
Marjorie Federbush
US.4

Adrian Barbu
Swlnerland

Dante Stcin
Allima

Mugur Şte|

Ca urinare a adresei nr. 710361/0Ş.12.2019, revenim ia dumneavoastră cu acest 
răspuns ţi vă transmitem ataţat modificările pe care dorim să le aducem propunerii 
de text pentru actualizarea Convenţiei de colaborare nr. 1391/01.03.2011, privind 
acordarea de burse în cadrul Complexului Educaţional Laude-Reut.

Aşteptăm aprobarea dumneavoastră ţi semnarea actului adiţional ţi Anexei nr. 1 
Academia: pentru Convenţia nr. 1391/01.03.2011.

■lonathan Davis 
Israel A USA

Radu B&lăncscu 
Romanla

Alexandru Flori an
Romania

Daniel Rosner 
- Romanla

Li viu Rotman 
Romanla

AuraRSducu
Romania

Madien Şerban 
România

Mat Messerschmidt
USA

I
ion M. ioniţa

Romania
Radu Tudor 

Romanla

Cu multe mulţumiri, vă asigur de întreaga noastrăvcodsideraţie,

Tova Ben un-Jtherbis

^reşedinţe & Forfdator 
Complexyî Educaţional Ldude-Reut 

Fundaţia Magna cum l/ude-Reut^Fundaţia Reut

Şerban Matei 
Romania
Comeliu Cherbis
Romanţa

Casia Hoszko 
Romania

Carlo Burei
USA A haly
Hoţia M ihîlcescu
Romania

Michael Schmidt 
Germany A Romania

Lawyers:
Alice Drâghici 
Romania

Alexandru MorSrescu 
Romanla
L iiian  Dan Vlădescu
Roptania

i Mihat Giugula
'nania

f ^aurenfîu Mihăilă 
Romanla
Madăîina Roşu
Romani#

Jewish , 
O rgam zations:

Silvio Joskowicz 
Israel
Amon Mantver 
Israel
Jose lacobescu 
Remania
Irina Sanda Marin Caja 
Romania

Paul Schwartz
Romania

5 lul iu Barasch St., District 3, Bucharcst, Romania, tel.: +40722506845, +40722201705; tova@incs.ro. www.laudc-rcut.ro

*
* IDC 

HERZUYA  
* _

Interdisciplinaiy Cealcr 
(IDC) Hcnziiya
The Raphael Recmiait Im’l School
The Lauder School ofGovcmmcni,
Diplotuacy and Strategy
P-O. Box 167, Hcnziiya, 46150, Israel
www.idc.ae.il

World Zionisi Orjjaniîaiion 
Depnnmem o f Education 
Emissaty unit Teaehing 
Fax: 00972-2-6202568 
Tel: 00972-2-6202012 
oritav@wzo.org.il

The Reut Foundation 
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Foundation Romania)
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ACT ADIŢIONAL NR.l
LA CONVENŢIA DE COLABORARE NR.1391/01.03.2011

Având In vedere:

•Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr, 10/31.01.2011 privind cooperarea cu Fundaţia Ronald 
S. Lauder România pentru derularea proiectului de renovare/reabilitare a imobilului situat în Str. 
Clucerului Udricani nr.12, sector 3, destinat activităţii de învăţământ

• Adresele Fundaţiei Reut (fostă Fundaţia Ronald S. Lauder România):
-nr.1504/17.09.2019, înregistrată la Primăria Sectorului 3 sub nr.632336/17.09.2019 privind 
propunerea de revizuire a Convenţiei de colaborare nr.1391/01.03.2019,
-nr.2186/13.11.2019, înregistrată la Primăria Sectorului 3 sub nr.710361/14.11.2019 privind 
completarea propunerii de revizuire a Convenţiei de colaborare nr. 1391/01.03.2011,
-nr.............. înregistrată la Primăria Sectorului 3 sub nr................ privind aprobarea propunerii finale
de modificare a Convenţiei de colaborare nr.1391/01.03.2011

• Adresele Primăriei Sectorului 3 Bucureşti -  Direcţia învăţământ Cultură:
-nr.659143/07.11.2019 privind propunerea de modificare a Convenţiei de colaborare 
nr.1391/01.03.2011
-nr.710361/26.11.2019 privind propunerea finală de modificare a Convenţiei de colaborare 
nr.1391/01.03.2019

Conform dispoziţiilor art5.1. din Convenţia de colaborare nr.1391/01.03.2019,

Părţile convin modificarea Convenţiei nr.1391/01.03.2011 prin prezentul act adiţional, 
« i următoarele clauze:

Art.l Se modifică art.I Părţile contractante, ce va avea următorul conţinut:

„l.Părţile contractante:

1. Fundaţia Reut, cu sediul în Bucureşti str. luliu Barasch nr.l5, sector 3, reprezentată legal prin 
preşedinte Tova Ben Nun-Cherbis,
şi
2. Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, Calea Dudeşti nr.191, sector 3, prin 
reprezentantul său legal Primarul Sectorului 3- Dl. Robert Sorin Negoiţă, am încheiat prezenta 
convenţie de colaborare, în următoarele condiţii stabilite de comun acord:1’

Art.2 Se modifică şi se completează art.3.1, ce va avea următorul conţinut:

“Prin prezenta convenţie Fundaţia Reut se obligă asigure în fiecare an şcolar un număr de minim 3 
burse la clasa a IX-a, astfel încât să se asigure finanţarea unui număr total de 12 burse pentru ciclul 
liceal, pentru copiii provenind din comunitatea locală, pentru dezvoltarea potenţialului intelectual la 
standarde şi condiţii de elită, conform condiţiilor prevăzute în Anexa nr.l la prezentul act adiţional, 
parte integrantă din acesta, începând cu anul şcolar 2020-2021, astfel:



Propunere modificare:
“Prin prezenta convenţie Fundaţia Reut se obligă să asigure în fiecare an şcolar un număr de minim 
3 burse la clasa a IX-a, astfel încât să se asigure finanţarea unui număr total de 12 burse pentru ciclul 
liceal, pentru copiii provenind din comunitatea locală, pentru dezvoltarea potenţialului intelectual la 
standarde şi condiţii de elită, conform condiţiilor prevăzute în Anexa nr.l la prezentul act adiţional, 
parte integrantă din acesta, începând cu anul şcolar 2020-2021, astfel:

a) Bursă integrală ce acoperă 100% taxa de şcolarizare la valoarea ei curentă din fiecare an şcolar

b) Bursă parţială ce acoperă nivelul bursei de 7800 EURO net/an, părinţii contribuind cu diferenţa 
până la nivelul taxei de şcolarizare la valoarea curentă din fiecare an şcolar.”

în tot cuprinsul Convenţiei nr.1391/01.03.2011 Fundaţia Ronald S. Lauder România se va citi 
Fundaţia Reut.

Celelalte clauze ale Convenţiei nr.1391/01.03.2011 rămân neschimbate şi se adaugă Anexa 1.

Părţile au înţeles să încheie astăzi,............ ..........prezentul act adiţional, în două exemplare, câte unul
pentru fiecare parte.

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURE7TI 
PRIMAR,

ROBERT SORIN NEGOIŢĂ

FUNDAŢIA REUT 
PREŞEDINTE, 

TOVA BEN NUN-CHERBiS

DIRECŢIA ÎNVĂŢĂMÂNT, CULTURĂ 
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 
MIHAELA NAGY RĂDUCANU

DIRECŢIA INVESTIŢII ŞI ACHIZIŢII 
DIRECTOR EXECUTIV,
IRINA GINA SOROCEANU

DIRECŢIA JURIDICĂ
SERVICIUL LEGISLAŢIE ŞI AVIZARE CONTRACTE 
ŞEF SERVICIU,
GEORGETAVIŞAN

DIRECŢIA ECONOMICĂ 
DIRECTOR EXECUTIV, 
OCTAVIAN GHEŢU

întocmit,



Anexa nr.l la Actul adiţional nr.l la Convenţia de colaborare nr.1391/01.03.2011

începând cu anul şcolar 2020-2021 condiţiile de primire şi păstrare a bursei pentru un elev 
sunt:

a) Bursa integrală ce acoperă 100% taxa de şcolarizare la valoarea el curentă din fiecare an 
şcolar
• se primeşte dacă elevul obţine minim media 9,50 la concursul „O sansă pentru viitorul tău” susţinut 
la disciplinele română, matematică şi limba engleză
- se păstrează dacă elevul obţine anual minim media 9,50 la fiecare dintre disciplinele de bacalaureat 
(limba română, limba engleză, matematică/istorie, în funcţie de profil) şi media 10 la purtare.

Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile, pentru elevii din această categorie există riscul să treacă la bursa 
parţială, descrisă mai jos la punctul b) sau să piardă bursa dacă ru se înscriu în condiţiile bursei 
parţiale.

Propunere modificare:
Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile, elevii din această categorie vor trece la bursa parţială, descrisă 
mai jos la punctul b) sau să piardă bursa dacă nu se înscriu în condiţiile bursei parţiale.

b) Bursa parţială ce acoperă nivelul bursei conform prevederilor art3.3 din Convenţia de 
colaborare nr.1391/01.03.2011, adică 7800 EURO net/an, părinţii contribuind cu diferenţa pană 
la nivelul taxei de şcolarizare la valoarea curentă din fiecare an şcolar.

Propunere modţficare:.
b) Bursa parţială ce acoperă nivelul bursei conform prevederilor art.3.3 din Convenţia de colaborare 
nr.1391/01.03.2011, adică 7800 EURO net/an, părinţii având obligaţia să contribuie cu diferenţa 
până la nivelul taxei de şcolarizare la valoarea curentă din fiecare an şcolar.

t se primeşte dacă elevul obţine minim media 8,50 la concursul „O sansă pentru viitorul tău” susţinut 
la disciplinele română, matematică şi limba engleză
- se păstrează dacă elevul obţine anual minim media 8,50 la fiecare dintre disciplinele de bacalaureat 
(limba română, limba engleză, matematică/istorie, în funcţie de profil) şi media 10 la purtare ,

Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile de mai sus, pentru elevii din această categorie există riscul să 
piardă bursa parţială.

Propunere modificare:
Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile de mai sus, elevii din această categorie vor pierde bursa parţială.

Dacă sunt îndeplinite condiţiile bursei integrale prevăzute la pcta, elevii din această categorie pot 
trece la bursă integrală.
La sfârşitul anului şcolar, dacă sunt îndeplinite condiţiile bursei integrale prevăzute la pcta, elevii din 
această categorie pot trece la bursa integrală în anul şcolar următor.

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI FUNDAŢIA REUT



PRIMAR,
ROBERT SORIN NEGOIŢĂ

DIRECŢIA ÎNVĂŢĂMÂNT, CULTURĂ 
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
MIHAELA NAGY RĂDUCANU

DIRECŢIA INVESTIŢII ŞI ACHIZIŢII 
DIRECTOR EXECUTIV,
1RINA GINA SOROCEANU

DIRECŢIA JURIDICĂ
SERVICIUL LEGISLAŢIE ŞI AVIZARE CONTRACTE 
ŞEF SERVICIU,
GEORGETA VIŞAN

DIRECŢIA ECONOMICĂ 
DIRECTOR EXECUTIV,
OCTAVIAN GHEŢU

PREŞEDINTE, 
TOVA BEN NUN-CHERBIS

întocmit,



Nr,inreg.; 632336  
Data inreg.; 17.09.2019  
O ra inreg.; 14:06:55
Provenienţa: T H E  LAUD E-R EU T ED U CAŢIO N AL COM PLEX
Telefon: 0722 506845
Adresant: Prim ăria Sectorului 3 - Bucureşti
Cuprins: A dresa
A dresa:B ucureşti, strada
A dresa Lucrare:Bucureşti, strada
O bservaţii: Adresa-transm itere propunere de revizuire a Convenţiei de co laborare  
nr.1391/01.03.2011 privind acordarea de burse in cadrul Com plexulu i Educaţional Laude-R eut
Nr. File:2  " . ,
Term en de rezolvare: 30 zile

Program  de lucru
luni, m arţi, m iercuri, vineri: 8 :3 0
joi: 8 :3 0  - 18:30 . "  ,■
Telefon
Biroul Relaţii cu Publicul Calea D udestl nr. 191: 021/318 0324; 021/318 0711
Direcţia Generala Im pozite si Taxe Locale Sector 3
-Sediul Sfanta Vineri nr. 32: 021/ 327  5145
-Sediu l Cam pia Libertăţii nr. 36: 021/ 3247 195; 021/3247 196
-Sediu l Lucretiu Patrascanu nr. 3 -5: 0 2 1 /3 4 1 1  760
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J i f o y 17 septembrie 2019 

PRIMĂRIA SECTORULUI 3, BUCUREŞTI '

Domnului Honorhis Circa, City Manager

Doamnei M lhaela  Nagy-Răducanu, Director Executiv Adjunet, 
Direcţia învăţământ

Domnului Dan Şandm , Director de studii. Complexul 
Educaţional Laude-Reut

Doamnei M ariana Rosner, Director adjunct ciclul liceal, 
Complexul Educaţionaitaude-Reut

Re: Convenţia de colaborare nr. 1391/ 01.03.2011 privind 
acordarea de burse în cadrul Complexului Educaţional Laude- 
Reut -  PROPUNERE DE REVIZUIRE

Stimate domnule Honorius 0rca,

Complexul Educaţional Laude-Reut, prin Fundaţia Reut (fostă Fundaţia Ronald S. 
Lauder România) vâ trimite ataşat propunerea de revizuire a Convenţiei de 
colaborare nr. 1391/ 01.03.2011 privind acordarea de bune în cadrul Complexului 
Educaţional Laude-Reut, în urma >.

Aşteptăm răspunsul dumneavoastră şi vă asigurăm de întreaga noastră consideraţie.

A

Cu multe mulţumiri şicelemaHîune gândiţii

TovajBen Nun-Cherbis

Preşediiţte' & Fondator 
Complexul Educaţional Laude-Reut 

Fundaţia Reut (fostă Fundaţ^jţopafifs. Lauder România)
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The Laude-Reut Educaţional Complex 
The ftiagna Cum Laude-Reut Foundation

Wîtb iiie suppprlpf fee Işradî Mfeist^
Senior Divîsfen fer Externai Reialioas and UNESCO

PROPUNERE DE REVIZUIRE a Convenţiei de colaborare nr> 1391/ 01.03.2011 
privind acordarea de burse în cadrul Complexului Educaţional Laude-Reut

Fundaţia Reut (fostă Fundaţia Ronald S. lauder România) acordă minim 10 burse (integrale şi/sau 
parţiale) la ciclul liceal al Complexului Educaţional Laude-Reut, prin programul O şansă pentru 

viftorui tău.

Anual, Consiliul de Administraţie ai Complexului Educaţional Laude-Reut va analiza posibilitatea de a 
acorda suplimentar burse peste numărul celor 10 stabilite tn total pe ciclul liceal prin Convenţia nr. 
1391/0103.2011, anexă la HCLS 3 nr. 10/31.01.2011.

Condiţii de primire şi păstrare a bursei pentru un elev:

A. BURSA INTEGRALĂ acoperă 10096 taxa de şcolarizare la valoarea ei curentă din flecare an 
şcolar.
• Se primeşte dacă elevul obţine minim media 9,50 la concursul O şansă pentru viitorul tău. 

susţinut la disciplinele limba română, matematică şi limba engleză
• Se păstrează dacă elevul obţine anual minim media 9,50 la fiecare dintre disciplinele de 

bacalaureat (limba română, limba engleză, matematică/istorie, în funcţie de profil) şi 
media 10 ia purtare.

Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile, pentru elevii din această categorie există riscul să treacă la 
bursa parţială, descrisă mai jas, la puncţul B, sau să piardă bursa dacă nu se înscriu în condiţiile 
bursei parţiale.

B. BURSA PARŢIALĂ acoperă nivelul bursei conform Convenţiei nr. 1391/01.03.2011, adică 
7800 EUR/an, ia care părinţii se obligă să contribuie eu diferenţa până la nivelul taxei de 
şcolarizare la valoarea curentă din fiecare an şcolar.
• Se primeşte dacă elevul obţine minim media 8,50 ia concursul O şansă pentru viitorul tău, 

susţinut la disciplinele limba română, matematică şi limba engleză
• Se păstrează dacă elevul obţine anual minim media 8,50 ia fiecare dintre disciplinele de 

bacalaureat (limba română, limba engleză, matematfcă/iştorie, tn funcţie de profil) şi 
media 10 la purtare.

Elevii din această categorie nu pot trece Ia bursă Integrală ş i există riscul s i  piardă bursa 
parţială, dacă nu sunt îndeplinite condiţiile.
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Nr,6J9343/07.13.20l9

Către,
Complexul Educaţional ‘■laude-Rent"

/»  atenţia: Doamnei Preşedinte Tinv Ben Nun Cherhte

(.tarare a adresele! dumneavoiiilrii ca nrI5W17.G9.2019 şî 2OO6/01.1O.2O19, 
inirigistrue la PrirpSria SetSutuhli .3 Bucureşti ou ar,d323|©17.® j0 l9  teşpeptiv 

650143/08.10,2019, teieritoaie Ia îecheîetsa ţinui od adiţionai la Cntivaiţia de cpiA cnie 
nr. 1391/01,03.2011 privind acordarea de bprsţ, v& cofflunjţâriî următoarele;

Având în vedere prevederile Atuî.3. ale Convenţiei de Colaborare nr, 1391/0 J, 03,2011’.

"Art. 5.1. Modificarea prOtmtd cmviafri ie m  nspfieti M m d f i n  iteerdulpSrfdor. 
prin arie adiţionale, tur denunţarea unilaterală pentru Bwf/ve imtamiate vo produce efecte In 
termal de 15 zile de la tlattt hiţiiintării eeklllate părţi."

Luând tn considerare distaiţiils pupate eu privire la nevintiiea cpnveaţtei şi propunerea 
dmnneavoastrănttismi^(UÎn«dresa<8i i i t  1504/13,09.2019,iaegiSBratăiaîMaîărtaSeetimilui 

i  Bucureşti eu nr. 632336/lMî>,2GtS>t VS transmitem prepuBwe» upasfirs de modî&âre * 
Convenţiei de Colaborare WvlîOl/SlXlîŞOlI, respectiv drafari AriUdui Adiţional, t e vşdtrw 
transmiterii acordului dumnetivnustre referitor k  modificărileaduse.

Vă aducem liţ cunoştinţă făptui v i pentru Încheierea Actului Adiţional U Convenţia de 
Colaborate nr, 1391/111,0320-11, se va iniţia uri prosepţ de istriiiire în. vederea aprobării oceania 
de către Consiliul

im. ■■
fuf

■ i  « t
Tnliuatiti Vasile Dan
« • «- «Vfli4-.vp <fjy- pi,-Ucî f.*r̂ 4.5TÔ ndat- S--ţaiWtsai&rt tţ&*gls&£riTCJ îî&i. T 1 ,i)
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ACT ADIŢIONAI. NR.I
LA OOWENŢ1A DE LXII ABORAHE N B .m i/0 1 .m 0 U

Având în vedere:

* Hotârârea Consiliului Local Sector $  rmWJCU.Ol,â0ii privirii! cooperarea cu Fundaţia iiouald 
S. Lauder România perista dwrlarea profeeorjui de cerrava^tţahfiiîfu» a  rmefalaltâ situat in Str. 
Clucerului Udricarti nr.12, secaţi 3, destinat aciiviiăţii de invâjâniânt

• Adresa Fundaţiei Reut ţfcrstS Fundaţia Ronald S. 1.m6»r România) ireîî04/17.08.20I9, 
înregistrată la Primăria Sectorului 3 sub nr.fi3Xi.36C17.Od.2019 privind propunerea de revizuire a 
Convenţiei de colaborare M,139110103.2(119,

Conform dispoziţiilor art,3,1. din Convenţia do colaborare ar.1191.0i.03 2019

Părţile convin modificarea Convenţiei nr.1391/01.03.2011 prin prezentul act adiţional, cu
urmiitoavelo clauze:

Art.l St modifica art.l Parţite Hiniracianlc, ce va avea umSiorul cpaţfaKd;

„LFârţile contractante;

1. Fundapa Reut. kw sediul IA Bucureşti, ştr. tuliu Enrasch atlS*. sector 3, reprezentaţi legai plin 
preşedinte Tova Ben Ftiri-Chedris,
Si
2. Sectorul 3 al Municipiului BncureşU, cir Sediul IiiButSreşti, Galeş Cbideţki «r.192, ţ t o w % |D  
reprezentantul său legal Primatul Sectorului 3fr ML, Robea Sorin Negoiţă, am înciieiet prezenta 
convenire de colaborare, în ramatoarele condiţii stabilire Şi comun acord:"

Art,2 Se modifică ţi se «.'mplureazâ pfl,3U, ceva zves uimâlomlconlibut:

“Prin prezenta convenţie Fundaţia Ruot se obliga asigure antiul 10 burse ţfc studiu Iş Completul 
EdudeRcmB Laude -  Reut, pe durate cieinlUt Şceal copţilor provenind din comunitatea 
pentru dezvoltarea potenjinlului inteleetusJ la slaiidatde ţi eoniSiii Re elită, cottfSfmcontiîţillnr 
prevăzute in Anexa nr.l lu prezentul act afliponăl, porte IrdegruUtl din acesta, începând cu rinul 
şcolar 2U2(P2021> aşi fel:

a) Bursa integrală ce acoperă 1110% rasa de şcolarizare tn valoare» ei curentă din .fiecare an şcolar

ir) Bursă parţială ce acoperă.nivelul bursei de 7SOO EtţRG netnci. părinţii contribuind ca ditf renţa 
pună la mvelttl rasei de şcolarizare ţa valoarea curenţi din fiecare an şcolar."

în tot cuprinsul Convenţiei nr,139l/03-ţ>3,2CHl. Fundaţia ROrudd S, Lauder Rortrâură Se va. citi 
Fundaţia Reut.

Celelalte clauze ale Convenţiei nr,1391flU ,03,2011 rămân nescHimbaic,



Părţile nu inţetes să încă#!* astăzi, prezentul net tăSjU tA, în două exemplare, câte
unul pentru fiecine parte,

SECrORUl 3 AL MUNICIPIULUI BU CU REm  
PRIMAR,

ROBER T SORIN NEGOFŢĂ

FUNDAŢIA REUT 
PREŞEDINTE. 

IO V A  BEN NUN-CHKRBIS

DIRECŢIA ÎNVÂTAmANT, CULTURĂ 
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT. 
MtHAELA NAti Y RAOUCANU

DIRECŢIA INVES riŢH ŞI ACHIZIŢII 
DIRECTOR EXECUTIV,
IR1NA OINĂ SOROCEANU

DIRECŢIA JURIDICĂ
SER VICIUL LEGISLAŢIE $1 AVIZARE CONTRACTE 
ŞEF SERVICIU,
GEORGETA V1ŞAN

DIRECŢIA ECONOMICĂ 
DIRECTOR EXECUTIV, 
OCTĂV1AN GHEfU

întocmit,



1 .1. începând cu anul ţcolar 2020-3021 condiţiile de primire şi plenare a. bursei pentru on elev simt;

s) Bursa integrala ce acoperi 100% tapte db şcolarizare la valoarea ei cwreniS dja fiecare an sreitor
- se primeşte dacă devii!, îtbîrne tnimto mafia 9)99 la eoflcarsul „O sansit pentru viitorul tâti” 
susţinui la disciplinele română, rnaietnaifci pi HrubasngfeiŞ
• se ţ i u t n f t  dacs eteviti obţine anual nddu» media S ţft la  fiecare dintre djscipljnste de 
bacalaureat (limba română, lîţţib# engltmă, meţemalteiWstoriE, în funcţie de prnSŢ şi niedJa 1(1 ta 
punere
1.2. Dacă iru sunt îndeplinire condiţirle, ja r t»  slavii dteactşwtS categoric (teiaăiîşdnlsa ţroaci ta 
bmsa parţială, dewtisS mai jos la punctat b) sau s i  ţm tM  bursa dacă pu se înscriu bl
bursei parţiale.
1.3. Prin esoptte, beneficsdl burselor. obţinute: 5si anii anteriori anului şcolar 2020-2021, pui 
beneficia de bursa integrală c*ra acoperă 100'iŞ taxa de şadarfeirţ, in condiţiile eu privire la 
păstrarea bursei.
b) Bursa parţială ce acoperi nivelai bursei conloria prevederilor artAS din Convenţia de «Sabotare 
nt.13.91 .-01.03.21111. adierii TSŞIO EURO wstkn» pSarinJii coftiribuind eu tBftreoţ* până te iiîvgja! laxei 
de şcolarizare la valoarea cu*Witâ din flecara mi ştolaţ,
- se primeşte dacă elevul obţine minim media £$3 1* eobSursuI „O w fc  pentru viitorul Su” 
susţinut ta disciţilinele roni|nUdrateinutic* şi tbnbasngleet
- se păstrează daci elevul obţine anual minim media &S0 te Secare dintre disciplinele dn 
bacalaureat (limba rom Ini, limba engieză, miartiMtfica/ktoriţ. te  funcţie de pmfli) ţi media 19 la
purtare
1.4. Elevii din aceasiă «sperie au pot bwe te bursa integrate şi exisîS. riscul aii piatda butea 
parţiali, dacă nn sunt îndeplinita condiţiile.

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCtHSHÎÎ FUNDAŢIA REUT
PRIMAR, PREŞEDINTE,

ROHEKT SORIN NEGOIŢĂ TOVA BEN NUN-CIÎERBJS

DIRECŢIA ÎNVĂŢĂMÂNT, CULTURĂ 
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
MIHAE1A NAUY RVDUCANU

Anexa nt. 1 la Actul adiţional «f 1 li Convenţia de colaborare tii.l39V01,03.20-‘ i

DIRECŢIA INVESTI ţU  SI ACHIZIŢII 
DIRECTOR EXECUTIV',
(RINA OINĂ SOROCBANU

DIRECŢIA JURIDICA
SERVICIUL LEGISLAŢIE Şl AVIZARE CONTRACTE 
ŞEF SERVICIU,
GEORGETA VIŞAN

DIRECŢIA ECONOMICĂ 
DIRECTOR EXECUTIV, 
OCTAVIANGHEŢU



SECTORUL? Jl <%
v.cţjr . ■ 'J

swţcfi* iHvkt&uhti ĉ ruţui 
SERVICIUL ACfttll# iţrMRi Û fTATi t>E ÎHVfcŢdt.Mf#,*? 
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Nr 710361/06.12.2019

CStw,

Complexul Educaţional “Laude-MeuC

tn  atenţia .* Doamnei Preşedinte Tava Ren Nan Cheriis

Urmare a adresei dumneavoastră cu W.2136/13J,1.2Qi9, înregistrat* la Primăria 
Sectorului 3 Buotreţti ţm ar. 710361/14,115019, referitoare ft> *ma doriţi sâ le
aduceţi ptopuncrii noastre - conform adresei cu 51.659143/07.11.2019. pensa actualieitea 

Convenţiei de ColataWtte ar.lîOl/OLliBiOll. pfivţţKl adfflfdtea de burse în cadrul 
Complet ului Educaţional leude-Reţit, *6 «mnnnicâtn amatoarele:

Suntem de acord cn propunerile dmnneavoaştr* de modificare a draftului Actul 
Adiţional la Convenţia de Colaborare Sr.1391/01,03.201. transmis către dumneavoastră prin 
adresa cu «r.S59U3/07.H.2019

Prin nrmare, vâ tiananirem propunereafinala.de modipcare a Convenţiei de Colaborare 
nr.l39l/i)l.(B.201ţ,, respectiv t a t e i  Actului Adiţiona) +Anex» I, tn vtdMH transmiterii 
acorduiHl durancavoaana referitor le modificările aduse de eŞtre ambele părţi.



ACT ADIŢIONAL M U
LA c a n v u tq u  OK COLABORASE NR.13W 01.i».2t>ll

Având in vedere:

* Hotărârea Constitului L»^S«;tre3M.lCV31.(>1.2011 jpavînd epopcraren ea tiindaţiS Rapald 
S. Lauder România pentru deWiarea pţuletffilui de reapVdre/rM&iRtare a imolstlplui sîlBgt în Sin 
Clucerului Udricani nr.12, sector 3, dastiii«;a<tovftatii de farvSjtŞmfint.

* Adresele Fnnda^toiffosiiEUBdaîaRoialdS, JLwader Remânîi):
-nr,15tl4/l7.09.2019, inregfshBld la Primari» Sectorului 3 sud m.63233i5/17.09.2EU9 privind 
propunerea de re virai» ». Giatvaţiţiei de oolsbonarp atLU9tl/Ol.IB. i P 9i.
->ir.218ti/13,i 1.2019, hrregistraift la Fafettja Sectorului J  sub nr .710361 /14.1 i .2919 privind 
completarea propunerii de «vizai» a Convenţiei de colaborare nr.l39!.'(!l,03.2011,
■nr ..........Inre^on&mPrimfcteSsŞtoiidiri 3 sUbw,,. . . . . . . . . privind sprahweaprnjmiţerfi finale
de modificare a Convenţiei de colaborare or.)39H0t.O3.2Ol!

* Adresele Primăriei Sectorului 3 Bucureşti -  Direcţia fnvlţămănt Cuirurfc 
-nr.659143/07.11,2019 privăid propunasa de modificate a Convenţiei ds colaborare 
nr.l 391;111.03.2011
•Br.7!03SL'2«U1.20I9 privind propunerea. fiaatt de modificate a. Convenţie* ds colaborare 
nr.1391/01.03.2019

Conform dispoxiţJUor nrCî.l. din Convenţia, de colaborare n r.l39l/0î.03.20l9,

PSrlile conţin modificarea Convenţiei nr.l391/01.03^0H  prin  prezentul acf ad iţionat 
cn următoarele clauze;

A rtl Se modifică art.1 PJrfile contractante, re va avea următorul conţinut:

.(i.Părtite contractante;

1. Fundaţia Rest, eu sediul ÎS Bucuraţi!, str, Tufia BaiascH nr.îS. sector 3, reprezentată legal prin 
preşedinte Tova Bon Ntln-Cherbis,
Şi
2. Sectorul 3 al Municipioliâ iţoeureşii, cit sediul In Bucureţâ, Calea Dadeţţi nr.191, sector 3, prin 
reprezeatontui său legal Primara] Sectorului 3- DL Robea Serii Negoiţă, am Încheiat pn-renta 
convenţie de colaborare. în următoarele condtfiţstţâdîţte de coama «oid:*

A rt 2 Se modifică ţi Se completează a r tM , ea va avea următorul eixrifişat:

“Prin prezenci convenţii Fundaţi11 Reţtt»  Oblîgădsigwş fit fiecare an şcolar un numSr de miram 3 
Inii».- ia dasa a IX-u. astfoi încât să ee asigure fişwţures unui număr total de 12 burse pesta* ciclul 
liceal, pentru copiii provenind din wmnriilaie* locali, perina deswoRuna jwrenfiaiiiţai Bttdiifelonl la 
standarde şi condiţii de eb'ti, CraribimcaişSillilnr priwlfcttte în Amara ur.lfepa®enlul art adiţional, 
parte integranta din aceşţa, hirepSnd ctianol şsalai 2020-2021, astfel:



a) £tc: s i  integrală tse acoperă 100% taxa (te şcolarfeuţe la valoarea ei tiytntă din Secare an şcolar

b) Bursă parţiali et acoperi nivelul bursei de 7800 EURO oel/an, părinţii contribuind cu diferent» 
piui la nivelul laxei de şcolarizare la valoarea curentă din fiecare aii şcolar."

in tot enjirtnsnl Convenitei nr.1391*11,834011 Fundapa Bonete S. Lauder ficrWfttâa se va citi 
Fondaţi* Reut.

Celelalte d a u »  ale Convenţiei nr.USl/BLQŞ J ţlI l rărnăn neschimbate şi se adaugă Artera I.

Păiţflt au înţeles sS îndwlesisttei, ......... „  presatei aciadiţional, IU douăteţSWptare, c&e unul
pentru fiecare pane.

SECTORUL 3 AI. MUNICIPIULUI BUCURE?Tl FUNDAŢIA REUT
PRIMAR. PREŞEDINTE,

KOBERT SORIN NEGOIŢĂ TOVA BEN NUN-CHERBIS

DIRECŢIA ÎNVĂŢĂMÂNT, CWtfUSĂ 
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 
MIHAELA NAGY RÂDUCANU

DIRECŢIA INVESTIŢII $1ACHIZIŢII 
DIRECTOR EXECUTIV,
IRINA GiNA SOROCEANU

DIRECŢIA JURIDICĂ
.SERVICIUL LEGISLAŢIE ŞI AVIZARE CONTRACTE 
ŞEF SERVICIU.
GEOROETA VfŞAN

DIRECŢIA ECONOMICĂ 
DIRECTOR EXECUTIV, 
OC'TAVIAN GHT.Ţ1J

Întocmit*



începând cu anul şcolar 2020-2023 conrtiţiHr de primire şl păstrare abursel pentru un elev 
sunt:

0} Huria integrală ce acoperi 300% laxa de şcolarirare ţa valoarea ci curenta din fiecare an
şcolar
- se primeşte dacii elevul obţine nbaim m et»  RŞfi laeoscwsul *0 sanşi pentru vBmrţ!Ti&” susţinut 
la disciplinele romană, «fllemat^l şi ilntba epatezi
• se ptounad dacă elevul risţîne eauşl mtăişa media SL.ŞQte  fiecare dintte- dîssiplatete de tneMMKW 
(limba română, Utnbn epgŢsdi, rcartmatică/'ialorie, io funcţie de prufd) şi media 10  la purtare.

Dac» nu sunt îndeplinita ecndiţide, pentru elevii din uueasrâ categorie există riscul şă ireaeă 
ia bursa parţială, descrisă Ia punctul b) sau s i  piartKl bursa dacă mi se înscriu in opndiţjfle
bursei parţiale,

bl Bursa parţial* tx  acoperi nivelul bursei conform prevederilor arL3_i din Convenţia de 
colaborare nr,139:l/01,03.20U, adică TWOEURO net/an, părinţii contribuind eu dlftrtnţ» pânS 
Sa nivelul taxei de şcolartaue la vatoarea curenţi din fiecare an şcolar,
- se primeşte dacă. elevul obţine tninim media 8,50 la cqncdisiil „O ausS pentru viiiorid tău” susţinut 
la disciplinele rttmâuă, mateauaieS şf limba engte'Â
- se păstrează dări elevul abţine anual murim media 8/5Q Ia Briant dintre disoipluiele de bacalaureat 
(limba română, limba cngicriS. maiemgdeMriorie, la fiiocţle deproSI) şi media, iOla purtare

Cari nu sâni îndeplinite condiţiile dr mai sus, pcntiu elevii din această categorie există riscul 
sS piardă bursa parţială.

Durisunt indepH,tS« eeoditiile bujşiă jnti^ral«pn»8a» e  tapeta, devii din această categorie, 
pot trece ia bure» integrală.

Aliem m l la Actul «dlţimial nr.l la Convenţia de colaborare nr.J391/6l.G3<2#li

SECTORUL ?  AL MUNICIPIULUI BUCURETH FUNDAŢIA REUT
PRIMAR, PREŞEDINTE,

ROUERT SORIN NFiGOf) A TOVABEN MJN-CHERBiS

DIRECŢIA ÎNVĂŢĂMÂNT, CULTURĂ 
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
MIHAELA NAOY RÂDUCANU

DIRECŢIA INVESTIŢII Şl ACHIZIŢII 
DIRECTOR EXECUTIV,
IRtNA (3INA SOROCEAM!

DIRECŢI A JURIDICĂ
SERVICIUL LEGISLA ŢIE ŞI AV17AJRE CONTRACTE 
ŞEF SERVICIU,
GSORGETA VIŞAN

DIRECŢIA ECONOMICĂ 
DIRECTOR EXECUTIV,
OCTAVIAN GHEfU

initunil



EfjRJtCtfA Î VjtŢAHAMY CUt.ruffA 
S^VIC.OL AE?K«Nj:£-rft4»e UM(TÂ.ŢI O* aNVîÂ MANi 

ţ( fit-LAŢII CtJ UMiTfiŢFtS Of CUtT

mr«ak«^ t ••; - & i.+a> nşff«* ja*.««w*wi *** • •
£m Sc»in--'ir- .t.A. '*. ngc&rfl. p*»;:- >

Nt.7609s7/tf7.fîl.2020

Către.

Complexul Educnţuuutl "l-aude-Beut”

în  «ieafia s Doamnei Preşedinte Tom Bea Plan Cherbis

Urman; a adiaţi dumneavoastră ca nr.235S/17.12,20}9, Înregistrată Ia Primăria 
Sectorului 3 Jîaeuicţti cu pr.7S<Ş87?p8.12.201S> referitoare la aodiflcfiriăs pe care dutiţi s i  le 
aduceţi propunerii noastre - conferea adresei cu in.710361/06.12.2019, pentru «ctuajfearea 
Ojiiverejei de Colaborare nr,lî9l/0'iJB.20(I. privind acordarea de burse în cadrul 
Complexului Educaţional l.auae-Reut, v i comunicfai următoarei;

Suntem du atoni cu propunerile dumneavevostră de modificare a draftohri Actul 
Adiţiona! !aOiirventiadaCrdib(nâi:e iir.}Şril/8):03.2dI, transmis către damnesvoaslra prin 
ai'resa ar rtr.2355/17.12.2019.

Vi aducem la cunoţtiuţS faptul că pentru încheierea AWulut Adiţional 'la CţmvcSlia tht 
Colaborare ui. 1391/01.03.2011,seva Milano jauieet deluUâriîreln vederea aprobării acestui» 
de către Consiliul Lom) nlSectoruini 3 Bucureşti, în sedwţaoţdmată din luna ianuarie 2020,

-ej fp wi.«a-

' i.roo’jiu

PHIMA*

irocmii; yasilc Dan

RobetlStirirtite]
f *

, / ,

<<\
Director Executiv 

Mifaada Nsgy ftâdui

1  f

■v, f « Jo fîiîtrţr.i Sijŝ iMiiu! $■ fn.eoftfirffr itt $5 f.y ̂ rfAirirfttul v a.intiij .SMpii» '
Tr tfss*U|K'+|i WţvLlnţw». tţ-Î! iuţşf. UÎ t-i'nţv JXliiţU. -jet
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H O T Ă R Â R E
r r****ncî î.voift!..r icirbe CînmlHuM Local Sector 3 să hotârascâ cu privire fe 
«■ ■' r'-ra*-*f îi ' undaţfe Ronald r. Lsude.f peatru derularea proroci Jlui r,'> 

renovare/>'eabii.;.afe a imobilului situat ?n 
■‘ *; P u c i iJdtkaiii rw: 12, sociot 3 destinai eetiv.’fcţii de învăţământ

Avânr în vedere expunerea de motive a Primarului General pf 
Municipiuii.' bucureşti şi raportul de specialitate ai Direcţiei Getwt&io 
Dezvoltare şî InvcMiţri». Direcţia Cultură, învăţământ. Turism;

Vâza.a. raportul Cometei pentru- relaţii cu organizaţii 
ri«ouvern3t.Kr ‘ais şi. alţ; parteneri socte», rapartu! Comisiei pentru relaţii 
intermţioTOle, cooperare şi asociere cu a te  autorităţi publice rapc.mil 
Ccnisiei învăţământ, cuitura, cute. sport, raportul Comisiei sănătate şi 
pfottcţk- socială şi âvizrJ* Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul 
Consiliului General ai Municipiului Bucureşti;

in temeiul pievedenior art. 36 alin, (1), art, 45 aîiit. 12) lit f) şi art. 81 
alin. (2) Iii. o) şi alin. (3) din Lepea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
tocată, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
H O T Ă R Ă Ş T E ;

Art.1 Se împuterniceşte Consiliul Local Sector 3 să hotărască cu 
puvire la cooperarea cu Fundaţia Ronald S. I.audor pentru derularea 
proiectului «te ftnovarerieabilitare 8 imobilului situat in Str. Cluceru Udricani 
r.r 12. sector 3 destinat activităţii da învăţământ, imobil aflai în folosinţe 
gratmiâ a Fundaţiei Ronald S. Lauder pe. o perioada de 4Ş de ani, •“ 
conformitate cu Hotărârea C.Ş.M.6. nr. 129/2D1C

Art 2 Cheltuielile aferente desfăşurării acestui proiect se  var încaors 
în Urneele bugetului de venituri ş i  cheltuieli al Consiliului Local Sector 3.

Art 3 Uirocţrite dîn cadrul aparatului de specialitate ai Primai ulu 
Ger. -ai al municipiului Bucureşti şt Consiliul Local al Sectorului 3. vor 
..duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această h'-târâre a fost adoptata in şedinţa ordinară a CbrisNiuit 
General al Municipiului Bucureşti din data de T7.11.2010

PREŞEDINTE DE ŞED IN IÂ 'ÎT 'G  -. SECRETAR GENERAL.
® ^ > - ,A L M U N I C I P I U L U I  BUCUREŞTI

Murg Călin 
bucureşti, 17 .1ţ 29ţpd

r. iNi 319
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nunvdk-ii, oApevdpa poUi'st mn-Hlului şiiuiu in >tr {Ah. cm
i ;dj-h;ar.:. ni.J;", .şetapv .1 di -tmai tiitlvuAii de l:-cîJi; ..vAtmtiLm: 'nAlluUo
de jîv- "ti.nutrit pn\ I dUianpH-i i -audcr-R eaih , comisii de Judii *.• a
(t«u urnei» ai it --Je urfefeHultt. ăpMfc.'W.e,

AH. 2.2 .Să crtiaixt'uA eurcpre/etiraiîdr Fuiitiîijîei R*widt *• i *#■» in vederea realiySris 
pineetivului propus.

Arl.3,1 f'nii pre/cnu cmiyerţk M uiJimu Renani h • audei Rwt«»r.i?- vi oblică «i ăiţgtiK 
urma, bitisu aiiuak iniugraiv A, Audin la rotupiew* 1 (itupţuuiJ iduiuet s  R«ui p>. 
durata Niudtiior ph%aU>rit uapi»u« psovtimnd dn  comunicate» ioc.tA. petitn. liezvi I.atca 
pţ.u.nţiHlukii inicifiwiiial I# viipidardv m condiţii do eliiy

Ari. .12 i iimJăOii ftoiiidtî Ş. laţiucr i^amarira u  acordă nur.ae imUuiv mic,irak do 
studii; in cadrul £ «ţitti HibeaRW# t aviuer-Mciii tnvepaiu» v*s auui *u«lat 20î •
H>‘2.

Ari. 3 j .  VaJoarsa imci bprk  îirttpraic tic ştuditi pviHft, Vuntari^atcu pe durau: sfttdîikit 
dh!ipat«*rii ir, Cuîapîpxtiî î-diicafruoai liîddcr S. Rai* este tiu ?.&ip I *R( > net. an.

Ari. 3.4. J’aniJv, de enmim acord »p Hieritttjee si să iacă gmpiuicity nominale şic cupu 
proveniţii! din ciitnunitattîţt -iectQfUlKt 3 io din alam ii «KvXtaa. vin. voi beneficiu ds 
b‘,ti.sdt- pt studiu -Olcriit tic Fundaţia Rfmaid 3 lu n ie r Romania. pe iw.,i criteriului unu* 
r*?v iiaic bune şi fosfte fiiifli laîMvăţâtum

An, 3.5. Să vdlafedrezt etr mpn#enurn{ir SeuwntJţfi \  al Municipiului Hiictuuvu' in 
vederea rea 3arării nhke 1t vatar proptii,.

Ari, 3.6. Părţile w*r sNktţJîWu iii inelu lu i ijceârlr an şcolar. cate utş repi'ec.cn.atii îr. • 
t onsîîkd ţie \d(îţHM*<raliu al t oippîitftiifcr l^ttcaţioniil l.audcr-kesii; îîeprc/cmnniyi f 
Fundajiei in Consiliu eşic pmSeditiîi:& acesteia. *,aiv induţriim-U" si urwţiu de nresvd'inu 
executiv a) ( onţpfekudij Hueatioiril i.audad^eUi

J\ . Durata tun vei j ţi ei de to ia b < i rare

Ari. 4, Prc/crta euirveiUre Şţf îtiplieie pe o peiu<adJi  J». fk an. v t intra in •. ipojre de 
L d..:.i se ,-N.i!,.. eu pf'vib'ijtatei...preiî.iipint,



V . D i s p o z i ţ i i  f in a le

Art, 5.1, Modificări» jnwjcntei convenţii *e va re4t«a numai pi hi acordul părţilor. prin 
acte adiţionale. iar detiunţurca unilaterală pentru motive imcmciatv va product decv in 
:ctnien de I 5 zile de ia dala înfiinţării eeieilaiţe părţi

Art. 5,2, Colaborarea ipeeiemca prin ajungerea ia termeri a conveniiei de eolaboiajt, .Iaca 
părţi ie nu convin altfel,

Art, 5.3. Soluţionarea litigiilor decurgând dnv aplicarea prezenta con. enţii st va mţc pe 
cate amiabilă, iar tri eazpţ în care hu »e vâ ajunge la şaluiii convenabile, părţile se vot 
adresa instanţelor .<Je judecaţi competente.

S K C r o a t  l 3 M  M V N tC tP U tel I 8 t :f'l,R t,ţ)l'I 11 ‘\0 A m J M W Â t  O S. l,A f IJFft ROMÂNIA

DIKKCJ t A . tvf.t )NO.\tiOA

i. v r r - i  T jv

Mirt! f'SBSHlHNH/- Oh Ş t.Vj A

p m t  <t i a 1 n \  v r A v iĂ N i c i t i  u r a .

UHU l r i)B  l.X K U  TIV I
Lucian f  nt

! î ; 1
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P R I M Ă R I A

SECTORULUI
B U C U R E Ş T I

D IR E C Ţ IA  ÎN V Ă Ţ Ă M Â N T  C U L T U R Ă  

S E R V IC IU L  A D M IN IS T R A R E  U N IT Ă Ţ I D E  ÎN V Ă Ţ Ă M Â N T  

Ş l R E L A Ţ II C U  U N IT Ă Ţ IL E  D E  C U L T

www.primaris3.r0'

Către,

TELEFON (004 0*1) 326 04 *7 FAX (004 O lt) 3lS 03 04 E-MAIL Inv4tarnante1p1inurte3.ro 
Şos. Mihai Bravu nr. 428, Sector 3,030328, Bucureşti

C abinet Prim ar

Nr. 22083 /21.01.2020

CONF. OISPOZ 
1 1 / 2 0 2 0 

VICEPRI MAR 
EL E HA PET RESCIi

In vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă transmitem 
propunerea de iniţiere de către Primarul Sectorului 3 a următoarelor proiecte de hotărâri:

1) privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de sta t ş i privat 
de p e  raza Sectorului 3 a l M unicipiului Bucureşti pentru anul şcolar 2020 -  2021

2) privind modificarea şi completarea Convenţiei de colaborare încheiată între Fundaţia 
Reut (fosta Fundaţia Ronald S. Lauder) ş i Sectorul 3 a l municipiului Bucureşti, 
aprobată prin HCLS 3 nr. 10/31.01.2011

Anexat, vă transmitem documentele însoţitoare aferente:
Rapoartele de specialitate 
Referatele de aprobare 
Proiectele de hotărâri 
Adresă, anexe.

Director executiv adjunct, 
Mihaeîa Nagy Răduca: iu

întocmit: Dan Vasile

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Reeulamenhil I Imunii


