
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 PROIECT

HOTĂRÂRE
privind încheierea Protocolului de colaborare dintre Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti 

şi Asociaţia Hands Across Romania în domeniul învăţământului în sistem dual

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. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,

Având în vedere:
-  Referatul de aprobare nr. 372839/CP/02.06.2020 al Primarului Sectorului 3;

Raportul de specialitate nr. 363292/25.05.2020 al Serviciului Politici, Program e şi Gestionarea 
Relaţiilor cu Com unitatea;

-  Adresa nr. 363692/25.05.2020 a Serviciului Politici, Program e şi Gestionarea Relaţiilor cu 
Comunitatea;

în  conformitate cu prevederile:
- Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu m odificările şi completările ulterioare;
- HCLS 3 nr. 154/24.04.2018 privind prom ovarea proiectului Ş c o a la  Profesională M etropolitană 

în Sistem DuaF;
Luând în considerare:

-  Avizul Comisiei de învăţăm ânt, activităţi ştiinţifice, cultură, culte, sport şi tineret;
- Avizul Com isiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe;
-  Avizul Com isiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţenilor;
-  Avizul Com isiei de rezolvarea problem elor sociale, protecţia copilului, relaţii cu sindicatele, 

ONG-uri, agenţi econom ici şi alte organizaţii precum  şi relaţii cu m ass-media;
în  tem eiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art. 166 alin. (2) lit. 1), alin. (4) din OUG nr. 57/2019 

privind Codul Adm inistrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.l. Se aprobă încheierea Protocolului de colaborare dintre Sectorul 3 al M unicipiului 
Bucureşti şi Asociaţia H ands Across Rom ânia în domeniul învăţăm ântului în  sistem dual, prevăzut în 
Anexa care face parte integrată din prezenta hotărâre.

Art.2. Se îm puterniceşte Primarul Sectorului 3 să semneze Protocolul de  colaborare, iar 
Serviciul Politici, Program e şi Gestionarea Relaţiilor cu Com unitatea să gestioneze derularea, 
monitorizarea şi im plem entarea protocolului. /

Art.3. Prim arul Sectorului 3 prin Serviciul Politici, Program e şi Gest/onjkrea Relaţiilor cu 
Comunitatea, precum  şi instituţiile publice din subordinea Consiliului Local Sector 8, i p r  lua m ăsurile de 
ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri. a
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Caiea I
SECTOR 3

REFERAT DE APROBARE

CABINET PRIMAR
Nr.

a proiectului de hotărâre privind încheierea protocolului de colaborare dintre 
Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti şi Asociaţia Hands Across Romania 

în domeniul învăţământului în sistem dual

învăţământul profesional în sistem dual este o formă de pregătire a absolvenţilor 
de gimnaziu prin implicarea directă a operatorilor economici în procesul de formare 
profesională, astfel încât, la finalul anilor de studiu, absolvenţii vor avea asigurat un loc 
pe piaţa forţei de muncă.

Formarea profesională în sistem dual se realizează în parteneriat public-privat, în 
acest proces fiind implicaţi toţi factorii interesaţi de obţinerea unei forţe de muncă 
calificată la cele mai înalte standarde. Este o alternativă pozitivă pentru piaţa muncii, 
care se adresează absolvenţilor de clasa a Vlll-a.

Asociaţia Hands Across România (HAR) este o organizaţie non-guvernamentală, 
membră a Alianţei pentru Sănătate din România, care acţionează ca un hub între 
societatea civilă şi instituţiile guvernamentale şi/sau sectorul privat. Organizaţie cu 
caracter apolitic, non-profit, non-discriminatoriu pe criterii sociale, religioase, sexuale, 
etnice, de naţionalitate sau filosofice, HAR a fost înfiinţată în 2005 ca urmare a participării 
membrilor fondatori la un schimb de voluntariat european în cadrul unui proiect de 
prevenire a traficului de persoane în România. în prezent, asociaţia implementează 
proiecte menite să aducă o valoare adăugată serviciilor sociale, culturale şi educaţionale, 
contribuind în mod semnificativ la dezvoltarea sustenabilă a comunităţilor în care 
activează.

Asociaţia HAR este un susţinător al învăţământului profesional în sistem dual. 
Astfel, în parteneriat cu ENGIE Romania şi cu Colegiul Tehnic „Mihai Bravu", a lansat în 
anul 2018 primul program de învăţământ profesional dual cu specific energetic din 
Municipiul Bucureşti, „ENERGIE PENTRU MESERIA MEA". Totodată, pentru a contribui la 
dezvoltarea acestei forme de învăţământ prin îmbunătăţirea cadrului legislativ şi 
consolidarea reputaţiei învăţământului profesional în general, Asociaţia Hands Across 
Romania a pus bazele „VoHub -  coaliţia pentru promovarea învăţământul profesional 
dual", demers la care s-au alăturat organizaţii precum Fundaţia Schottner Servicii Sociale, 
Asociaţia Commit 2 Evolution, Centrul Naţional de Dezvoltare a învăţământului 
Profesional şi Tehnic, ENGIE Romania, Federaţia Industriei Hoteliere din România (FIHR) 
şi Grupul City Grill.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene2016/679 în scopul îndeplinirii 
atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul U E 2016/679, 

printr-o cerere scrisă, sem nată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1
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Având în vedere preocuparea Asociaţiei HAR pentru dezvoltarea învăţământului 
dual şi faptul că, în ultimii doi ani, unităţile de învăţământ din Sectorul 3 au concentrat 
cea mai mare ofertă educaţională pentru învăţământul dual din Municipiul Bucureşti, 
încheierea unui protocol de colaborare cu Asociaţia Hands Across Romania, valabil până 
la data de 31.12.2021, cu posibilitatea de prelungire prin act adiţional, poate fi benefică 
şi poate contribui la dezvoltarea acestei forme de învăţământ în Sectorul 3, prin:

a) promovarea reciprocă, precum şi dezvoltarea unor programe sociale şi activităţi 
cu implicaţii în domeniul învăţământului profesional în sistem dual ;

b) atragerea cooperării/participării instituţiilor şi organizaţiilor române şi străine 
abilitate şi/sau direct interesate în dezvoltarea învăţământului profesional în 
sistem dual;

c) susţinerea iniţiativelor ambelor părţi cu privire la îmvăţământul dual.

Având în vedere cele prezentate şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
3632929/25.05.2020 al Serviciului Politici, Programe şi Gestionarea Relaţiilor cu 
Comunitatea, am iniţiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării 
Consiliului Local al Sectorului 3.

PRIMAR
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TELEFON (004 021) 340 40 n / 341 ©7 n FAX (004 oaij 311$ og 37 E-MAIL pfoietite^prlrnarieg.ra 
Şos, Mihai Bravu nr. 428, Sector 3» 030328, Bucureşti

Nr. 363292/25.05.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind încheierea protocolului de colaborare dintre Sectorul 3 al 
Municipiului Bucureşti şi Asociaţia Hands Across Romania în domeniul învăţământului în

sistem dual

Prin OUG nr. 94/2014 privind modificarea si completarea Legii educaţiei naţionale nr. 
1/2011, precum şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind 
asigurarea calităţii educaţiei, în cadrul sistemului naţional de învăţământ preuniversitar a fost 
introdus sistemului dual, care are scopul de a asigura formarea de personal calificat conform 
cerinţelor şi necesităţilor agenţilor economici.

Formarea profesională în sistem dual se realizează în parteneriat public-privat, în acest 
proces fiind implicaţi toţi factorii interesaţi de obţinerea unei forţe de muncă calificată la cele 
mai înalte standarde. Este o alternativă pozitivă pentru piaţa muncii, care se adresează 
absolvenţilor de clasa a VIII-a.

Asociaţia Hands Across România (HAR) este o organizaţie non-guvemamentală, 
membră a Alianţei pentru Sănătate din România, care acţionează ca un hub între societatea 
civilă şi instituţiile guvernamentale şi/sau sectorul privat. Organizaţie cu caracter apolitic, 
non-profit, non-discriminatoriu pe criterii sociale, religioase, sexuale, etnice, de naţionalitate 
sau filosofice, HAR a fost înfiinţată în 2005 ca urmare a participării membrilor fondatori la un 
schimb de voluntariat european în cadrul unui proiect de prevenire a traficului de persoane în 
România. în prezent, asociaţia implementează proiecte menite să aducă o valoare adăugată 
serviciilor sociale, culturale şi educaţionale, contribuind în mod semnificativ la dezvoltarea 
sustenabilă a comunităţilor în care activează.

HAR este un susţinător al învăţământului profesional în sistem dual. Astfel, în 
parteneriat cu ENGIE Romania şi cu Colegiul Tehnic „Mihai Bravu”, a lansat în anul 2018 
primul program de învăţământ profesional dual cu specific energetic din Municipiul 
Bucureşti, „ENERGIE PENTRU MESERIA MEA”. în decursul anilor 2018 şi 2019, 
programul a fost adus la cunoştinţă copiilor şi familiilor acestora printr-o amplă campanie de 
informare care s-a derulat în şcoli din Municipiul Bucureşti şi şcoli din zonele rurale şi oraşe 
mici ale judeţelor Ilfov, Călăraşi, Dâmboviţa, Prahova, Ialomiţa şi Giurgiu. Astfel, peste 
12.000 de părinţi şi tot atâţia elevi au putut afla despre programul „ENERGIE PENTRU 
MESERIA MEA”, motiv pentru care clasele de dual de la Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” s- 
au bucurat de cel mai mare număr de candidaţi din Bucureşti.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în 
scopulîndepiinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui lemei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile 
prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.
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Totodată, pentru a contribui la dezvoltarea acestei forme de învăţământ prin 
îmbunătăţirea cadrului legislativ şi consolidarea reputaţiei învăţământului profesional în 
general, Asociaţia Hands Across Romania a pus bazele „VoHub -  coaliţia pentru promovarea 
învăţământul profesional dual”, demers la care s-au alăturat organizaţii precum Fundaţia 
Schottner Servicii Sociale, Asociaţia Commit 2 Evolution, Centrul Naţional de Dezvoltare a 
învăţământului Profesional şi Tehnic, ENGIE Romania, Federaţia Industriei Hoteliere din 
România (FIHR) şi Grupul City Grill.

Având în vedere preocuparea HAR pentru dezvoltarea învăţământului dual şi faptul 
că, în ultimii doi ani, unităţile de învăţământ din Sectorul 3 au concentrat cea mai mare ofertă 
educaţională pentru învăţământul dual din Municipiul Bucureşti, considerăm că o colaborarea 
cu Asociaţia Hands Across Romania poate fi benefică şi poate contribui la dezvoltarea acestei 
forme de învăţământ.

Date fiind cele expuse, Serviciul Politici, Programe şi Gestionarea Relaţiilor cu 
Comunitatea a elaborat, în consultare cu Asociaţia Hands Across Romania un acord de 
parteneriat ce se impune a fi supus aprobării membrilor Consiliului Local al Sectorului 3.

Acordul de parteneriat nu presupune implicarea financiară a Sectorului 3 al 
Municipiului Bucureşti, obligaţiile şi drepturile asumate de părţi prezentându-se astfel:

Atribuţiile Sectorului 3
a) sprijină eforturile şi campaniilede informare derulate de Asociaţieîn vederea creşterii 

gradului de conştientizare a populaţiei, a mediului de afaceri, a mediului instituţional 
şi a societăţii civile cu privire la învăţământul profesional în sistem dual;

b) asigură acordul de folosire al logo-ului pe documentele Asociaţiei, la secţiunea 
„eveniment organizat cu sprîjinul/parteneri”;

c) promovează în rândurile membrilor/angajaţilor săi şi a întregii societăţi civile 
programele dezvoltate de către Asociaţie;

d) asigură atragerea susţinerii şi participării reprezentanţilor locali, regionali şi naţionali 
la evenimentele organizatede către Asociaţie şi dedicate învăţământului profesional în 
sistem dual;

e) sprijină, atunci când este necesar şi justificat, demersurile „VoHub - Coaliţia pentru 
promovarea învăţământul profesional dual”;

f) pune la dispoziţia Asociaţiei orice informaţie relevantă despre învăţământul în sistem 
dual, la solicitarea reprezentanţilor desemnaţi ai acesteia.

g) nu are nicio contribuţie financiară.

AtiibuţiileAsociaţiei
a) propune spre analiză Sectorului 3 proiecte, campanii şi activităţi ale Asociaţiei cu 

privire la învăţământul profesional în sistem dual;
b) asigură organizarea optimă a evenimentelor şi programelor concepute;
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c) asigură mediatizarea în presa naţională a evenimentelor derulate în parteneriat/cu 
sprijinul Sectorului 3 şi implicit vizibilitatea media a Primăriei Sectorului 3;

d) promovează în rândurile membrilor/angajaţilor săi şi a întregii societăţi civile 
programele dezvoltate în parteneriat cu Primăria Sectorului 3.

e) poate utiliza logo-urile/stema Sectorului 3 doar cu aprobare, în prealabil, a 
reprezentanţilor acestuia.

f) poate solicita Sectorului 3 informaţii relevante despre învăţământul în sistem dual.

Având în vedere cele prezentate, considerăm că sunt întrunite condiţiile legale privind 
aprobarea proiectului de hotărâre.

întocmit 
Expert, 

Mihai Boţea

3



PROTOCOL DE COLABORARE

I. PĂRŢILE

A. SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, str. Dudeşti nr. 
191, sector 3, cod poştal 031088, reprezentată legal de Robert Sorin Negoi ţa, având funcţia de 
Primar, denumit în continuare „Sectorul 3"

Şi
B. ASOCIAŢIA HANDS ACROSS ROMANIA, cu sediul încu sediul în Bucureşti, |

_______________________, având contul |
deschis la

reprezentată prin doamna | 
în continuare,, Asociaţia”

, înregistrată la Judecătoria |  
având funcţia de Preşedinte, denumită

denumite în mod individual „Partea" şi în mod colectiv „Părţile’'au convenit la încheierea 
prezentului protocol de colaborare:

II. OBIECTUL PROTOCOLULUI

Art. 1. Prezentul protocol de colaborare are ca obiect modul de cooperare între Sectorul 3 
al Municipiului Bucureşti şi Asociaţia Hands Across Romania pentru promovarea de evenimente 
comune şi dezvoltarea unor programe, proiecte şi activităţi în domeniul învăţământului în 
sistem dual.

III. DURATA PROTOCOLULUI

A rt 2. Prezentul Protocol de colaborare intră în vigoare la data semnării şi este valabil 
până la data de 31.12.2021 şi poate fi prelungit prin act adiţional cu acordul părţilor.

IV. OBIECTIVE

Art. 3. Asumându-şi în mod bilateral şi neechivoc rolul important pe care îl joacă în 
societate, Părţile îşi propun să pună la dispoziţia comunităţii locale, regionale şi naţionale, prin 
intermediul VoHub - Coaliţia pentru promovarea învăţământul profesional dual, soluţii 
moderne, transparente şi europene, menite să sprijine dezvoltarea învăţământul în sistem dual 
şi se angajează la:

a) promovarea reciprocă, precum şi dezvoltarea unor programe sociale şi activităţi cu 
implicaţii în domeniul învăţământului profesional în sistem dual (conform Art. 1);

b) atragerea cooperării/participării instituţiilor şi organizaţiilor române şi străine abilitate 
şi/sau direct interesate în dezvoltarea învăţământului profesional în sistem dual;

c) să susţină orice altă iniţiativă, pe care o consideră unanim oportună, născută în cadrul 
parteneriatului.

V. ATRIBUŢIILE PĂRŢILOR

A. Atribuţiile Sectorului 3
a) sprijină eforturile şi campaniilede informare derulate de Asociaţieîn vederea creşterii 

gradului de conştientizare a populaţiei, a mediului de afaceri, a mediului instituţional şi a 
societăţii civile cu privire la învăţământul profesional în sistem dual;

a) asigură acordul de folosire al logo-ului pe documentele Asociaţiei, la secţiunea 
„eveniment organizat cu sprijinul/partenerT;

b) promovează în rândurile membrilor/angajaţilor săi şi a întregii societăţi civile

Verificai Avizat
Serviciul Politici, Programe şi Gestionarea Relaţiilor cu Comunitatea Direcţia Juridică



programele dezvoltate de către Asociaţie;
c) asigură atragerea susţinerii şi participării reprezentanţilor locali, regionali şi naţionali Ia 

evenimentele organizatede către Asociaţie şi dedicate învăţământului profesional în 
sistem dual;

d) sprijină, atunci când este necesar şi justificat, demersurile „VoHub - Coaliţia pentru 
promovarea învăţământul profesional dual";

ej pune la dispoziţia Asociaţiei orice informaţie relevantă despre învăţământul în sistem 
dual, Ia solicitarea reprezentanţilor desemnaţi ai acesteia, 

f) nu are nicio contribuţie financiară.

B. AtribuţiileAsociaţiei
a) propune spre analiză Sectorului 3 proiecte, campanii şi activităţi ale Asociaţiei cu privire 

la învăţământul profesional în sistem dual;
b) asigură organizarea optimă a evenimentelor şi programelor concepute;
c) asigură mediatizarea în presa naţională a evenimentelor derulate în parteneriat/cu 

sprijinul Sectorului 3 şi implicit vizibilitatea media a Primăriei Sectorului 3;
d) promovează în rândurile membrilor/angajaţilor săi şi a întregii societăţi civile 

programele dezvoltate în parteneriat cu Primăria Sectorului 3.
e) poate utiliza logo-urile/stema Sectorului 3 doar cu aprobare, în prealabil, a 

reprezentanţilor acestuia.
f) poate solicita Sectorului 3 informaţii relevante despre învăţământul în sistem dual.

VI. AMENDAMENTE

A rt  6. Părţile semnatare au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului protocol de 
colaborare, de a conveni modificarea clauzelor, prin act adiţional, cu respectarea legislaţiei în 
vigoare.

VIL FORŢA MAJORĂ

A rt  7. Forţa majoră exonerează părţile semnatare de îndeplinirea obligaţiilor asumate 
prin prezentul protocol de colaborare, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

A r t  8, în  caz de neînţelegere între părţi asupra evenimentului de forţă majoră invocat de 
una dintre părţi, forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

Art. 9. îndeplinirea prezentului protocol de colaborare va fi suspendată în perioada de 
acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia 
acesteia.

A r t  10. Partea semnatară care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte 
părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la 
dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

A r t  11. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare 
de 2 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a 
prezentului protocol de colaborare, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte 
daune-interese

VIII. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

Art. 12. Părţile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative 
directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu 
îndeplinirea protocolului de colaborare.

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

Avizat 
Direcţia Juridică 

Serviciul Legislaţie şi Avizare Contracte 
Şef Serviciu, 

Georgeta Vişan



A rt  13, Dacă, după 30 zile de la începerea acestor tratative, părţile nu reuşesc să rezolve 
în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solcita ca disputa să se soluţioneze de 
către instanţele judecătoreşti din România.

IX. COMUNICĂRI

Art. 11. Orice comunicare dintre părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului protocol de 
colaborare, trebuie să fie transmisă în scris.

Art. 12. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în 
momentul primirii.

A r t  13. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, fax sau e-mail, cu 
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

Art. 14. Limba care guvernează preznetul protocol este limba română.

X. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI

A rt 15. Protocolul de colaborare va fi interpretat conform legilor din România,

XL ÎNCETAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE

A rt 16. încetarea prezentului protocol de colaborare poate avea loc prin voinţa comună a 
părţilor sau voinţa uneia dintre părţi, cu notificarea celeilalte părţi cu 30 de zile înainte de data 
la care încetarea urmează să-şi producă efectele.

Părţile au înţeles să încheie astăzi,............................. . prezentul protocol de colaborare, în 2
(două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte, ambele având aceeaşi valoare juridică.

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Primar,

Robert Sorin Negoiţă

ASOCIAŢIA HANDS ACROSS ROMANIA
Preşedinte,

DIRECŢIA JURIDICĂ
SERVICIUL LEGISLAŢIE ŞI AVIZARE CONTRACTE 
ŞEF SERVICIU,

DIRECŢIA ECONOMICĂ 
DIRECTOR EXECUTIV,

DIRECŢIA DEZVOLTARE DURABILĂ ŞI 
SUSTENABILITATE URBANĂ 
SERVICIUL POLICITI, PROGRAME ŞI GESTIONAREA 
RELAŢIILOR CU COMUNITATEA 
ŞEF SERVICIU,

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

i Wan Buzduga

Avizat 
Direcţia Juridică 

Serviciul Legislaţie şi Avizare Contracte 
Şef Serviciu, 

Georgeta Vişan



SECTORULUI
B U C U R E Ş T I

P R I M Ă R IA3 D IR E C Ţ IA  JU R ID IC Ă

S E R V IC IU L  L E G IS L A Ţ IE  Şl A V IZ A R E  C O N T R A C T E

Către,
DIRECŢIA DEZVOLTARE DURABILĂ ŞI SUSTENABILITATE URBANĂ 

Serviciul Politici, programe şi gestionarea relaţiilor cu comunitatea

Ca urmare a adresei dumneavoastră înregistrată sub nr.360532/21.05.2020, vă 

comunicăm că Direcţia Juridică nu are propuneri de modificări asupra draftului de protocol de 

colaborare dintre Sectorul 3 al municipiului Bucureşti şi Asociaţia Hands Across Romania.

Datcle-dumiieayoastiă penm ate sum prelucrate -dr Primiri» Seelomlui 3 în conformitate eu Regulamentul Uniunii Europene 2010/670 ui 
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Dalele pot fi dezvăluite unor terii în baza unui temei legal justificai. Va puteţi exercita drepturile 
prevăzute tn Regulamentul UE 2016/679. printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

ŞEF SERVICIU, 
GEORGETAVIŞAN

CONSILIER JURIDIC, 
Irina V e

1



p r i m A r i a

SECTORULUI
B U C U R  E Ş T I

D IR E C Ţ IA  D E Z V O L T A R E  D U R A B IL Ă  Ş l S U S T E N A B I L IT A T t  U R B A N Ă  
S E R V IC IU L  P O L IT IC I ,  P R O G R A M E  Ş l  G E S T IO N A R E A  

R E L A Ţ IIL O R  C U  C O M U N IT A T E A

TELEFON {004 ft2*J J404 0 11/J45 o ? l i  FAX (004 i» i)  ) ) |  o j p^E'MAlk. p re w a rd  puma *«3.1-0 
$ds Mihai Bravu nr 426. 5e*tpr 3. 030328, Bucureşti

Nr. 360532/21.05.2020

Către,
Direcţia juridică
Serviciul Legislaţie şi Avizare Contracte

Ref. la: protocol de colaborare cu Asociaţia Hands Across Romania

Prin prezenta vă transmitem spre verificare draft-ul protocolului de colaborare 
dintre Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti şi Asociaţia Hands Across Romania, pe care 
Serviciul politici, Programe şi Gestionarea Relaţiilor cu Comunitatea intenţionează să-l 
supună aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

întocmit, 
Mihai Boţea

Dalele dumneavoastră personale tuni prelucrate de Primăria Sonorului 3 In conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 fn 
scopulindcplinirii atribuirilor legale Datele pol fi dezvăluite unor terii In baza unui temei legal justificai Va pute|i exercita drepturile 
prevâzute in Regulamentul UE 2016 679. pnnlr-o cerere scrisa, semnata $i datata transmisa pe adresa Primăriei Seclor 3



PRIMÂRlA^^
SECTORULUI <

BUCUREŞTI^J

D IR E C Ţ IA  S T R A T E G II Şl P R O G R A M E  D E  D E Z V O L T A R E  D U R A B IL Ă  

S E R V IC IU L  P O L IT IC I, P R O C R A M E  Ş l G E S T IO N A R E A  

R E L A Ţ IIL O R  C U  C O M U N IT A T E A

Ref. la: proiectul de hotărâre privind încheierea protocolului de colaborare dintre Sectorul 3 al 
Municipiului Bucureşti şi Asociaţia Hands Across Romania în domeniul învăţământului în 
sistem dual

Prin prezenta vă înaintăm Raportul de specialitate nr. 363292/25,05.2020 al 
Serviciului Politici, Programe şi Gestionarea Relaţiilor cu Comunitatea şi proiectul H.C.L.S.3 
privind încheierea protocolului de colaborare dintre Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti şi 
Asociaţia Hands Across Romania în domeniul învăţământului în sistem dual.

întocmit 
Expert, 

Mihai Boţea

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în 
scopulîndeplinirii 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, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.
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