CONTRACT DE PARTENERIAT
în vederea realizării obiectivelor proiectului
LIDER+ Consiliere si performanta in stagii de practica pentru studenti cu potential de leadership in
domenii prioritare pentru buna guvernare, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Contract POSDRU/ 161/2.1/G/141255
Încheiat între:
Facultatea de Ştiinţe Politice, Universitatea din Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, strada Spiru Haret, nr. 8,
010157, tel.: + (4021) 313 90 07; (4021) 310 08 94, fax: + (4021) 312 53 78, www.fspub.unibuc.ro,
reprezentată prin prof. univ. dr. Laurenţiu VLAD în calitate de DECAN, denumită în continuare FSPUB
şi
Asociația ACTIVEWATCH, înființată la data de 23.06.2006, cod de identificare fiscală RO18912239,
înregistrată la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor sub nr. 20263/299/23.06.2006, cu sediul în localitatea
Bucuresti, CP2 OP67, Bucuresti, România, telefon 0213134047, fax 0216373767, poștă electronică
office@activewatch.ro, reprezentată legal prin Mircea Valentin Toma, Președinte, denumită în continuare
ActiveWatch
și
Asociaţia Marketer Club, persoană juridică non-profit cu sediul în Bucureşti, str. Mihail Moxa, nr. 5-7, ap.
Cam. 3109, sector 1, cod de înregistrare fiscală 17182764, Autorizaţie Dosar 656/PJ/20.12.2004, 801/211654, tel. 0729199399, reprezentată legal prin dl. Stroe Ştefan, Director, în calitate de Partener 1,
denumită în continuare MARKETER CLUB
şi
(denumirea instituţiei/societăţii)
, cu sediul în ……………………, Str.…………………… nr.…………..,
sector/judeţ………………………………., CUI………………………….., cont bancar nr. ………………………………, deschis
la…………………………………………………….., reprezentată legal de dl/dna ………………………………….. , în calitate de
…………………, denumită în continuare PARTENER DE PRACTICĂ
au convenit încheierea prezentului CONTRACT de parteneriat în cadrul proiectului LIDER+ Consiliere si
performanta in stagii de practica pentru studenti cu potential de leadership in domenii prioritare pentru
buna guvernare, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Contract POSDRU/ 161/2.1/G/141255 cu respectarea
următoarelor clauze:

Art. 1. OBIECTUL ACORDULUI
FSPUB (partener 1 - beneficiar al proiectului LIDER+ Consiliere și performanță în stagii de practică pentru
studenți cu potențial de leadership în domenii prioritare pentru buna guvernare), ACTIVEWATCH
(solicitantul proiectului), MARKETER CLUB (partener 2 al proiectului) şi PARTENERUL DE PRACTICĂ convin
încheierea prezentului CONTRACT de parteneriat prin care îşi propun facilitarea procesului de inserţie pe
piaţa muncii a studenţilor FSPUB în baza ACORDULUI CADRU de parteneriat încheiat în prealabil între
FSPUB şi PARTENERUL DE PRACTICĂ.
Art. 2. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
2.1. PARTENERUL DE PRACTICĂ
PARTENERUL DE PRACTICĂ are aceleaşi obligaţii ca cele înscrise în ACORDUL CADRU de parteneriat încheiat
cu FSPUB, din care prezentul CONTRACT de parteneriat face parte integrantă.
2.2. FSPUB
2.2.1. FSPUB are aceleaşi obligaţii ca cele înscrise în ACORDUL CADRU de parteneriat încheiat cu
PARTENERUL DE PRACTICĂ, din care prezentul CONTRACT de parteneriat face parte integrantă.
2.2.2. În plus, FSPUB va mediatiza evenimentele organizate de ceilalţi parteneri ai prezentului CONTRACT
destinate studenţilor FSPUB în cadrul proiectului LIDER+ Consiliere și performanță în stagii de practică
pentru studenți cu potențial de leadership în domenii prioritare pentru buna guvernare;
2.3. ACTIVEWATCH
a) va coordona şi va urmări realizarea efectivă a obiectivelor proiectului LIDER+ Consiliere și
performanță în stagii de practică pentru studenți cu potențial de leadership în domenii prioritare
pentru buna guvernare;
b) va colabora cu toţi partenerii prezentului acord în procesul de monitorizare a stagiilor de practică;
c) va promova prezentul parteneriat prin intermediul site-urilor proprii;
d) va participa la acţiunile de recrutare, consiliere în carieră și mentorat al studentilor;
e) va participa la realizarea anunțurilor de recrutare a practicanților;
f) va asista PARTENERUL DE PRACTICĂ în acţiunile de raportare a stagiilor de practică.
2.4. MARKETER CLUB
a) va colabora cu toţi partenerii prezentului acord în procesul de monitorizare a stagiilor de practică;
b) va promova prezentul parteneriat prin intermediul site-urilor proprii;
c) va participa la acţiunile de recrutare, consiliere în carieră și mentorat al studenţilor;
d) va participa la realizarea anunțurilor de recrutare a practicanților;

e) va asista PARTENERUL DE PRACTICĂ în acţiunile de raportare a stagiilor de practică.
2.5. În aplicarea prezentului CONTRACT de parteneriat, Părţile se obligă să respecte prevederile legale în
vigoare.
Art. 3. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Prezentul CONTRACT de parteneriat intră în vigoare la data semnării lui şi îşi produce efectele până la
data de 31.12.2015.
3.2. Părţile pot agrea prelungirea duratei Contractului prin încheierea unui act adiţional semnat de toate
părțile.
3.3. După încheierea derulării proiectului LIDER+ Consiliere și performanță în stagii de practică pentru
studenți cu potențial de leadership în domenii prioritare pentru buna guvernare, FSPUB şi PARTENERUL DE
PRACTICĂ continuă colaborarea în baza ACORDULUI CADRU de parteneriat, din care prezentul CONTRACT
de parteneriat face parte integrantă.
Art. 4. MODIFICAREA CONTRACTULUI
4.1. Prevederile prezentului CONTRACT pot fi modificate prin act adiţional scris, doar cu consimţământul
Părţilor.
4.2. Părţile vor adapta CONTRACTUL corespunzător noilor reglementări legale intervenite ulterior încheierii
prezentului şi care îi devin astfel aplicabile.
Art. 5. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
5.1. Prezentul CONTRACT încetează:
5.1.1 la expirarea duratei pentru care a fost încheiat, în situaţia în care Părţile nu decid de comun
acord prelungirea acestuia prin intermediul unui act adiţional semnat de ambele părţi;
5.1.2 prin denunţare unilaterală de către oricare dintre Părţi, printr-o notificare scrisă trimisă
celelalte Părţi cu cel puţin 10 (zece) zile calendaristice înainte de data încetării CONTRACTULUI, fără
ca Partea care denunţă CONTRACTUL să expună motivele de denunţare;
5.1.3 prin acordul scris al Părţilor, la data convenită de acestea;
5.1.4 în orice alt caz prevăzut de lege.
5.2. Încetarea CONTRACTULUI, indiferent de modalitatea în care are loc, nu va avea niciun efect asupra
obligaţiilor deja scadente între Părţi la momentul încetării.
Art. 6. OBLIGAŢIA DE CONFIDENŢIALITATE
6.1. Părţile se obligă să trateze toate informaţiile şi documentaţiile de care au luat cunoştinţă în timpul
şi/sau cu ocazia derulării prezentului CONTRACT, ca informaţii confidenţiale şi îşi asumă responsabilitatea
pentru păstrarea caracterului confidenţial al acestora.

Art. 7. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
7.1. Părţile se obligă să prelucreze datele cu caracter personal care îi sunt dezvăluite de celelalte Părţi (în
continuare “date personale”) cu bună-credinţă, cu respectarea drepturilor persoanelor ale căror date sunt
prelucrate şi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
7.2. Părţile se obligă să aplice măsurile tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor
personale împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului
neautorizat, precum şi împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.
Art. 8. LITIGII
Orice neînţelegere sau diferend care poate lua naştere din sau în legătură cu prezentul CONTRACT va fi
soluţionat(ă) pe cale amiabilă între Părţi, pe calea negocierilor între Părţi, sau, în situaţia în care acestea nu
ajung la nici un acord privind rezolvarea acestei dispute, aceasta va fi soluţionată de instanţele competente
din România.
Art. 9. CLAUZE FINALE
9.1. Forţa majoră exonerează Părţile de răspundere, iar cel ce o invocă se obligă să o notifice celeilalte Părţi
înainte de a lua o hotărâre care o vizează şi pe cealaltă.
9.2. Părţile se obligă să consulte în prealabil cealaltă Parte în orice activitate de comunicare sau promovare
care are legătură cu obiectul CONTRACTULUI şi care implică însemnele sau menţionarea denumirii celeilalte
Părţi, rămânând la latitudinea Părţilor să decidă oportunitatea implicării însemnelor sau menţionarea
denumirii lor.
9.3. Prezentului CONTRACT i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legislaţia în vigoare din
România.
9.4. Comunicarea oficială între Părţi în baza prezentului CONTRACT se realizează prin e-mail, poştă cu
confirmare de primire sau prin orice altă modalitate convenită de Părţi.
9.5. Părţile, cât şi persoanele care le reprezintă, declară că au capacitatea juridică, puterea şi autoritatea de
a semna prezentul CONTRACT, în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile.
9.6. Părţile desemnează ca responsabili pentru desfăşurarea acestui CONTRACT pe:
FSPUB
Conf. Univ.dr. Ionela BĂLUŢĂ
Expert mediul de afaceri și
organizațional LIDER +
ionela.baluta@fspub.unibuc.ro
Tel. 0788 249 568

ACTIVEWATCH
Ionuț CODREANU
Manager de proiect LIDER+
ionut.codreanu@activewatch.ro
Tel 0729 199 397

MARKETER CLUB
Ștefan STROE
Expert mediul de afaceri și
organizațional LIDER +
stefan.stroe@gmail.com
Tel. 0722 682 626

PARTENER DE PRACTICĂ
Dl.-Dna....
Poziţia în cadrul organizaţiei
Email
Telefon

Prezentul CONTRACT a fost semnat astăzi, .............................., în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru

fiecare Parte, Părţile declarând în mod expres că au primit câte un original.

Facultatea de Ştiinţe Politice,
Universitatea din Bucureşti

(denumirea instituţiei/societăţii)

DECAN,
Prof. univ. dr. Laurenţiu VLAD

DIRECTOR

ASOCIAŢIA ACTIVEWATCH,
PREŞEDINTE,
Dr. Mircea TOMA

ASOCIAŢIA MARKETER CLUB
PREŞEDINTE
Conf.univ.Dr. Alin STANCU

