Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară: 2. „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie: 2.3. „Acces şi participare la FPC”
Titlul proiectului: „Califică-te pentru viitorul tau!”
Contract: POSDRU/164/2.3/S/138740

Acord de parteneriat
PĂRȚILE:
................................................, cu sediul în ....................................., strada .........................., codul fiscal ................,
telefon/fax .............................. / ............................, e-mail ..........................................................,reprezentată prin
dl./dna…………………….…. în calitate de Partener in cadrul proiectului POSDRU/164/2.3/S/138740 – pe de o parte
(numit în continuare Partener)
şi
...................................................................................,

cu

sediul

în

..............................................................,

str.

....................................................................................... nr. ............., telefon/fax .............................. / ............................,
e-mail .........................................................., cod fiscal ............................, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr.
reprezentată

............................................................................,

prin

dl./dna.

......................................................................, în calitate de Angajator al unor persoane care ar putea face parte din
grupul ţintă al proiectului POSDRU/164/2.3/S/138740 – pe de altă parte (numită în continuare Angajatorul),
au convenit încheierea prezentului Acord de parteneriat.

Art. 1. Obiectul Acordului:
1.1.

Asigurarea

condiţiilor

participării

unor

angajaţi

ai

Angajatorului

la

activităţile

proiectului

POSDRU/164/2.3/S/138740.
Art. 2. Principiile de bună practică ale parteneriatului:
2.1.

Prezentul parteneriat se constituie pe principiile cooperării loiale între parteneri, angajamentului şi

responsabilităţii instituţionale, cu respectarea standardelor profesionale şi de etică în îndeplinirea responsabilităţilor
asumate prin acest acord ori care derivă din implementarea acestuia.
2.2.

Părţile trebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze asupra tuturor aspectelor ce pot aduce

atingere prezentului acord.
2.3.

Parteneriatul creat va urmări, în toate activităţile sale, promovarea principiilor egalităţii de şanse şi dezvoltării

durabile.
Art. 3. Obligații Partener:
3.1.

În funcție de locurile disponibile în proiect și de necesitățile proiectului, oferă dreptul personalului interesat şi

eligibil al Angajatorului să participe la activităţile proiectului POSDRU/164/2.3/S/138740.

Art. 4. Obligații Angajator:
4.1.

Permite participarea la activităţile proiectului a angajaţilor proprii, interesaţi, în baza unui program agreat de

comun acord cu Partenerul care realizează cursurile şi serviciile de consiliere;
4.2.

Furnizează, la solicitarea celeilalte părți, documente specifice ce atestă calitatea de salariat/angajat a

persoanelor înscrise în cadrul proiectului;
4.3.

Aduce la cunoştinţă Partenerului orice modificări care prezintă relevanţă pentru Parteneriat (ex: demisia unuia

din angajaţii care fac parte din grupul ţintă al proiectului);
Art. 5. Data intrării în vigoare şi modificarea Acordului
5.1.

Prezentul Acord intră în vigoare la data semnării lui de către Parteneri și este valabil pe întreaga durată de

implementare a proiectului (până la 05.11.2015), acordul putând fi modificat şi completat prin act adiţional, cu acordul
Părţilor.
Art. 6. Prevederi finale
6.1.

Părţile semnatare vor urmări şi asigura aplicarea unitară şi în spiritul bunei colaborări inter-instituţionale a

prevederilor prezentului Acord.
6.2.

Partenerul are dreptul de a face publice prevederile prezentului acord Organismului Intermediar POSDRU:

CNDIPT, cât şi oricăror altor organisme de control.
6.3.

Nerespectarea prevederilor acestui acord nu generează vreo penalitate/acuză/obligaţie/responsabilitate de

orice fel pentru vreunul din Parteneri.
6.4.

Părţile au răspundere proprie pentru respectarea dispoziţiilor legislaţiei în vigoare sub a căror incidenţă intră

activităţile proprii.
6.5.

Părţile garantează că reprezentanţii numiţi, ale căror semnături apar mai jos, au fost învestiţi, la data semnării

prezentului Acord, cu toate puterile legale pentru a semna şi executa Acordul.
Prezentul Acord a fost întocmit şi semnat în 2 exemplare originale, în limba română.
Partener: ………………………………………………,

Angajator: ………..………………………………………,

Reprezentant legal: …………………………………..,

Reprezentant legal:…………………………………….,

Semnătură şi ştampilă: ………………………….……,

Semnătură şi ştampilă: ………………….……….……,

Data: …………………………………………………….

Data: …………………………………………………….

