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CONTRACT WeCare nr. 21 .... din .................. 
 
I. Partile contractante 

 

Asociatia Tabere cu Suflet, cu sediul in Bucuresti, str. Pictor Obedeanu, nr.18, sector 2, identificata cu Certificat de 
Inscriere nr 25/29.02.2012, Sentinta 439/300/2012 data de Judecatoria Sectorului 2, C.I.F.: 29929619, avand contul IBAN 
RO95BREL0002000869510100, deschis la Libra Internet Bank, reprezentata prin dl. Radu Savin, in calitate de Presedinte, 
numita in continuare Asociatia, 

si 

(Nume, adresa, date de identificare) ................................................................................................................................... 

 
 
.............................................................................................................................................................................................  
numit in continuare Beneficiar, s-a incheiat urmatorul contract: 
 
II. Obiectul Contractului 

Obiectul contractului il constituie oferirea de servicii ProBono si alte facilitati, prin programele si proiectele umanitare 
ale Asociatiei, numite in continuare Program WeCare, conform Statului si Regulamentului intern al Asociatiei.  

 
III. Drepturile si obligatiile partilor 

A. Beneficiarul are dreptul: 
1. Sa beneficieze de egalitatea de sanse, conform art 21 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. 
2. Sa participe, el sau un participant minor indicat de acesta, numit in continuare Participant, la unul din Serviciile ProBono 
oferite de Asociatia Tabere cu Suflet.  
 
B. Asociatia se obliga: 
1. Sa publice pe siteul Asociatiei serviciile ProBono si facilitatile oferite, precum si conditiile de inscriere la programul 
WeCare.  
2. Sa ofere posibilitatea Beneficiarului / Participantului sa se inscrie la programul WeCare si sa aleaga serviciul ProBono 

dorit. 
3. Sa selecteze un numar de Participanti care vor lua parte la programul WeCare. 
4. Sa comunice Beneficiarului statusul cererii sale, iar in cazul in care cererea a fost aprobata, sa comunice serviciul 

ProBono de care poate beneficia, precum si data, locul, perioada, conditiile, etc., care se regasesc in Anexa nr.1 la 
acest contract, numit in continuare Anexa.  

5. Sa ofere serviciul ProBono mentionat in Anexa, in conditiile specificate in Anexa.  
6. Sa transmita Beneficiarului dupa incheierea serviciului ProBono, un formular de feedback, avand ca scop verificarea 

gradului in  care beneficiile acordate prin programul WeCare si-au atins scopul.  
7. Sa publice periodic, pe siteul Asociatiei, un raport cu gradul de impact al programului WeCare, precum si informatii 

despre ajutorul oferit Beneficiarului / Participantului sau cu participarea acestuia la serviciul ProBono oferit. 
 
C. Beneficiarul se obliga: 
1. Sa participe, el sau Participantul, doar daca acesta face parte din una din urmatoarele categorii:  

- Copii instutionalizati, 
- Someri / Persoane fara surse de venit, 
- Persoane cu handicap, 
- Copii pana in 18 ani ai caror parinti au venituri reduse, 
- Alte categorii. 

2. Sa fie membru al Asociatiei si sa intretina cu aceasta, in mod regulat, relatii care privesc specificul activitatii Asociatiei. 
3. Sa indice servicul ProBono pe care il doreste si sa ofere toate informatiile cerute la inscrierea in programul WeCare. 
4. Sa anunte daca a mai beneficiat, in trecut, de ajutor si servicii ProBono din partea Asociatiei. 
5. Sa fie onest, de buna credinta, si sa nu transmita informatii false la inscrierea in programul WeCare.  
6. Sa participe cu diligenta si responsabilitate la serviciul ProBono mentionat in Anexa.  
8. Dupa incheierea serviciului ProBono, sa participe cu onestitate si deschidere la monitorizarea post event. 
9. Sa aprecieze pozitiv serviciul ProBono sau ajutorul oferit si sa caute, la randul sau, sa ofere servicii ProBono altor 

presoane aflate in nevoie.  
10. Sa se transforme intr-un ambasador al programului WeCare si al faptelor bune in general, avand ca obiectiv realizarea 

unei Lumi mai Bune.  
 
IV. Servicii ProBono 

1. Serviciul ProBono poate consta intr-un ajutor material sau o facilitate oferita la inscrierea la programele Asociatiei. 
2. Serviciile ProBono oferite sunt gratuite sau cu cost redus. 
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3. Un Beneficiar / Participant poate beneficia de un singur serviciu ProBono.   
4. Resursele necesare pentru derularea serviciilor ProBono apartin exclusiv membrilor Asociatiei si persoanelor care se 

implica voluntar.  
5. Serviiciile ProBono oferite prin Programul WeCare pot face parte din urmatoarele programe sau proiecte:   

□ Zambet pentru toti Copiii: Acces gratuit sau cu cost redus la activitatile Tabere cu Suflet 
□ Excelenta Tabere cu Suflet: Ajutor pentru copiii cu rezultate deosebite la invatatura 
□ Sport pentru toti Copiii: Sprijin in vederea practicarii diferitelor activitati sportive  
□ Edu WeCare: Proiect educational online si offline 
□ Eco WeCare: Proiect de Ecologizare si Constientizare 
□ Sprijin Financiar 
□ WeCare pentru o Lume mai Buna  
□ Garantie 100% 
□ Puntea Increderii 
□ Cabinetul de Psihologie: Consiliere suportiva / psiho-educationala / informationala 
□ Cariere: Cursuri de initiere si perfectionare in diferite domenii, Informatii in vederea angajarii 
□ Aripi pentru Viitor: Sprijinirea copiilor pentru a-si fauri un viitor 
□ Sprijin pentru Voluntari 
□ ProBono: Sprijin pentru firme 
□ Jucarii pentru Copii: Se ofera diferite produse (Jucarii, Carti, Haine, Alimente) 
□ Fara Taxa: Acoperirea taxei la competitiile sportive 
□ Info WeCare: Proiect pentru disimularea informatiilor generale 
□ Filantropica: Publicarea cererilor WeCare pentru atragerea unor sponsori externi 
□ Totul va fi bine: Sprijinirea persoanelor in varsta, oferireea de produse alimentare 
□ alte programe 

6. Mai multe detalii despre proiectele si programele WeCare sunt publicate aici https://taberecusuflet.ro/WeCare.html. 
 
IV. Perioada contractului  

1. Asociatia poate decide in orice moment incetarea contractului, precum si suspendarea programului WeCare. 
2. Serviciile ProBono sunt oferite incepand din anul 2010 si vor fi oferite pana la incheierea resurselor, in cazul 

programelor WeCare, sau pana la inchiderea proiectelor, in cazul proiectelor WeCare.      
 
V. Utilizarea datelor si imaginilor  

1. Beneficiarul isi exprima acordul explicit ca informatiile despre participarea sa si / sau a Participantului minor la serviciul 
ProBono oferit, inclusiv numele Beneficiarului si / sau Participantului, motivatia solicitarii pentru serviciile ProBono, 
conditiile care impiedica inscrierea si participarea pe calea normala, fara solicitarea WeCare, la programele Asociatiei, 
sa fie publicate pe siteul Asociatiei.  

2. Beneficiarul isi exprima acordul explicit ca imaginile furnizate de Beneficiar in timpul procesului de inscriere, precum si 
imaginile in care apare Beneficiarul sau Participantul minor, surprinse in timpul serviciului ProBono, sa fie publicate pe 
siteul Asociatiei. 

3. Beneficiarul isi exprima acordul in mod explicit ca Asociatia sa poata prelucra datele personale ale Beneficiarului si / 
sau Participantului, in scopul asigurarii executarii prezentului Contract, a desfasurarii Programului  care face obiectul 
sponsorizarii, pentru a face demersurile solicitate de Sponsor sau in vederea indeplinirii unor obligații legale care revin 
Asociatiei, conform Regulamentului Uniunii Europene 679 / 2016 şi legislaţiei de punere în aplicare. Mai multe detalii 
despre prelucrarea datelor cu caracter personal se gasesc in documentul “Informare privind prelucrarea datelor cu 
caracter personal” furnizat fiecarui Beneficiar si publicata la adresa https://taberecusuflet.ro/Termeni.html#date. 

 
VII. Dispozitii finale 

1. Partile vor avea o atitudine, una fata de cealalta, de asa natura, incat sa nu lezeze imaginea reciproca. 
2. Partile isi garanteaza reciproc ca pe toata durata contractului precum si o durata de 5 ani dupa incetarea acestuia, nu 

vor face referiri defaimatoare la adresa celeilalt parti, atat in cadru public cat si privat.  
3. Orice diferend intervenit pe parcursul derularii contractului va fi solutionat pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este 

posibil, partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente din raza sediului Asociatiei. 
Prezentul contract a fost încheiat în 2 (doua) exemplare de valoare juridica egala, cate unul pentru fiecare parte. 
 
 
Beneficiar         Asociatia Tabere cu Suflet, 
 
 
       
(Nume)   ...................       (Nume)   ................... 
 
 

      
 
(Semnatura)  ...................  Data semnarii: ...................  (Semnatura)  ...................

https://taberecusuflet.ro/WeCare.html
https://taberecusuflet.ro/Termeni.html%23date
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Anexa nr.1 la Contract Nr.  21 .... din .................. 

 
1. Date identificare participant(i) la Programul WeCare:    ......................... 
 

 
......................... 

 
2. Conditia de inscriere (se bifeaza): 

 Copii instutionalizati,  

 Copii pana in 18 ani ai caror parinti au venituri reduse,  

 Someri / Persoane fara surse de venit, 

 Persoane cu handicap, 

 Alte categorii 
 
3. Servicul ProBono / Programul WeCare (se bifeaza):  

□ Zambet pentru toti Copiii: Acces gratuit sau cu cost redus la activitatile Tabere cu Suflet 
□ Excelenta Tabere cu Suflet: Ajutor pentru copiii cu rezultate deosebite la invatatura 
□ Sport pentru toti Copiii: Sprijin in vederea practicarii diferitelor activitati sportive  
□ Edu WeCare: Proiect educational online si offline 
□ Eco WeCare: Proiect de Ecologizare si Constientizare 
□ Sprijin Financiar 
□ WeCare pentru o Lume mai Buna  
□ Garantie 100% 
□ Puntea Increderii 
□ Cabinetul de Psihologie: Consiliere suportiva / psiho-educationala / informationala 
□ Cariere: Cursuri de initiere si perfectionare in diferite domenii, Informatii in vederea angajarii 
□ Aripi pentru Viitor: Sprijinirea copiilor pentru a-si fauri un viitor 
□ Sprijin pentru Voluntari 
□ ProBono: Sprijin pentru firme 
□ Jucarii pentru Copii: Se ofera diferite produse (Jucarii, Carti, Haine, Alimente) 
□ Fara Taxa: Acoperirea taxei la competitiile sportive 
□ Info WeCare: Proiect pentru disimularea informatiilor generale 
□ Filantropica: Publicarea cererilor WeCare pentru atragerea unor sponsori externi 
□ Totul va fi bine: Sprijinirea persoanelor in varsta, oferireea de produse alimentare 
□ alte programe 

 
4. Perioada de desfasurare a Programului WeCare:     ......................... 
 
 
5. Locul de desfasurare:        ......................... 
 
 
6. Valoarea serviciului ProBono:       ......................... 
 
 
7. Conditii de participare:     ................................................................   
 
 

................................................................ 
 

 
   
Beneficiar         Asociatia Tabere cu Suflet, 
 
 
       

 
(Nume)   ...................       (Nume)   ................... 
 
 

      
 
(Semnatura)  ...................  Data semnarii: ...................  (Semnatura)  ...................  
 


