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Anexa 17 la Metodologia de selecție grup țintă 
 

ACORD DE COLABORARE 
privind implementarea proiectului: 

„Consiliere profesionala si formare profesionala continua in regiunile mai 
putin dezvoltate” - Cod SMIS: 136258 

 
 

Nr. Corporactive Consulting SRL: .........../..................        
        
            I. Obiectul Acordului de  colaborare:  
Art. 1. Acordul are ca obiect asocierea în colaborare în vederea identificării și selectării grupului țintă prin 
asigurarea unui nivel optim de informare și promovare în județul _____, Comuna ____________________, 
privind implementarea proiectului „Consiliere profesionala si formare profesionala continua in regiunile 
mai putin dezvoltate”, Cod SMIS: 136258, proiect finanţat prin Fondul Social European - Programul Operațional 
Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară: 6 - Educație și competențe, Prioritatea de investiții: 10.iii. Îmbunătățirea 
accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal 
sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi 
de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite. 
Beneficiar: SC Corporactive Consulting SRL 
Parteneri: Corporactive Consulting SRL (Beneficiar Principal) si  Dast Systems SRL 
Manager Proiect – Corporactive Consulting SRL: Constantin POPA – 0749/081382 
Expert grup tinta – Corporactive Consulting SRL: Ciprian ROSU - 0745/502985 
Perioada de implementare: 04.05.2021– 03.05.2023 (24 luni) 
Grupul tinta al proiectului va fi selectat din randul angajatilor (inclusiv PFA si intreprinderi individuale) din 
domeniul agricol din regiunile mai putin dezvoltate (in special cu nivel scazut de calificare).  
Angajati care beneficiaza de sprijin pentru participarea la FPC (formare/validare de competente): 660 

v din care, persoane cu nivel scazut de calificare: 10 
v din care, persoane din mediul rural: 140 
v din care, persoane cu varsta peste 40 de ani: 49 

 
        II. Părţile acordului de colaborare:  
Art. 2. Prezentul Acord de colaborare se încheie între: SC CORPORACTIVE CONSULTING SRL cu sediul in 
Oradea, str. Stelian Vasilescu nr. 50, jud. Bihor, identificata prin CUI RO 30189506 si nr. de inreg. la Registrul 
Comertului de pe langa Tribunalul Bihor J5/740/2012, avand cont IBAN RO82 RZBR 0000 0600 1466 3765 
deschis la Raiffeisen Bank Agentia Bihor, reprezentata de Ciprian ROSU in calitate de Expert Grup Tinta 

 și 
Primăria Comunei ____________, identificata prin CIF ___________, strada __________________,     
nr.______ telefon _____________, reprezentată de ______________, în calitate de Primar. 
 
       III. Durata Acordului de colaborare: 
Art. 3 Acordul intră în vigoare la data semnării de către părţi şi îşi va produce efectele până la finalizarea 
implementarii proiectului: 03.05.2023 
 
       IV. Scopul Acordului de colaborare:  
Art. 4.  Prin încheierea acestui  Acord se urmăreşte asigurarea gradului optim de informare și promovare în 
județul ______, Comuna ____________________, privind implementarea proiectului „Consiliere 
profesionala si formare profesionala continua in regiunile mai putin dezvoltate”, Cod SMIS: 136258 
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Prin implicarea autorităţii locale, ca beneficiar indirect al proiectului, fără costuri suportate de autoritatea locală, 
aceasta va contribui efectiv la creșterea sustenabilității în zonele rurale, prin dezvoltarea resursei umane din 
mediul rural, urmărind facilitarea accesului acestora la ocuparea de locuri de munca.   
 
    În acest context Corporactive Consulting SRL va furniza prin proiect cursuri de calificare, perfectionare, 
specializare etc  in functie de cursurile aprobate prin proiect de Autoritatea contractanta, precum si de intentia de 
inscriere a grupului tinta la unul dintre aceste cursuri.  
 
        V. Obligaţiile şi drepturile părţilor: 
Art. 5. Autoritatea locală, în masura posibilităților, va pune la dispoziţia Corporactive Consulting SRL un spaţiu 
pentru susţinerea activităţilor legate de informarea și promovarea (pentru atragerea grupului tinta) în 
județul Bihor, Comuna ____________________, privind activitatile proiectului „Consiliere profesionala si 
formare profesionala continua in regiunile mai putin dezvoltate”, Cod SMIS: 136258 si va sprijini 
desfasurarea activitatilor proiectului. Corporactive Consulting SRL se obligă să  folosească spaţiul potrivit de-
stinaţiei stabilite prin prezentul Acord. 
Art. 6. Autoritatea locală va oferi posibilitatea afişării în loc vizibil a unui Roll-up/Afis/ Banner sau a altor materiale 
de promovare a proiectului. 
Art. 7. Corporactive Consulting SRL va face publică existenţa colaborarii pe toată perioada de implementare 
a proiectului, prin diverse mijloace.  
      VI. Modificarea, încetarea şi rezilierea Acordului de colaborare:  
Art. 8. Prezentul Acord va putea fi modificat şi completat pe perioada angajată, cu acordul ambelor părţi. 
Art. 9. Prezentul Acord poate înceta înainte de termenul  prevăzut în Art. 3 cu condiţia notificării prealabile în 
scris a celeilalte părţi cu cel puţin 15 zile înainte. 

  VII. Dispoziţii finale: 
Art. 10. Orice problemă întâmpinată de una dintre părţi pe parcursul valabilităţii Acordului va fi comunicată şi 
celeilalte părţi.  
Art. 11. Prezentul Acord va fi încheiat şi se va semna în 2 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.    
Beneficiar: 
Corporactive Consulting SRL 

Primăria: 

Numele şi prenumele: Numele şi prenumele: 
Ciprian ROSU  
Poziţia: Poziţia: 
Expert Grup Tinta PRIMAR  
Semnătura Semnătura şi ştampila: 
 
 
 
 

 

Adresă/ tel/ fax/ e-mail: Adresă/ tel/ fax/ e-mail: 
Oradea, Str. Stelian Vasilescu, nr. 50, jud Bihor, 
Tel: 0745/502985, ciprian.rosu@corporactive.ro  
 

_________, Strada _________________, telefon 
_____________________; 
email:____________________________ 

        
 


