PROTOCOL DE COLABORARE
PROMOVAREA PROIECTULUI ŞI REALIZAREA UNEI REŢELE DE PARTENERIAT LA NIVEL LOCAL CARE
FACILITEAZĂ PARTICIPAREA ANGAJAŢILOR LA PROGRAME FPC

„Dezvoltarea durabilă prin calificare la standarde europene”

Nr. ............/...........................

INSTITUTUL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE, cu Sediul
Central în Constanţa, str. I.G. Duca nr. 46, Judeţul Constanţa şi Biroul Regional
Bucuresti – Ilfov, str Doamnei nr. 17 -19, Cam. 207, mun. Bucuresti înregistrat în
Registrul Special Partea A Secţiunea I la poziţia nr.169/2007 la Grefa Judecătoriei
Constanţa,
codul
de
înregistrare
fiscală
13838042,
având
cont
RO94RZBR0000060007335878 deschis la Raiffeisen Bank Constanţa, reprezentat
legal prin domnul Preşedinte Ion Blană, denumit in continuare beneficiar proiect
şi,
_________________________________________________________, cu sediul
în _______________ Str. ________________ nr. ____ , jud. _______________
tel. _____________ fax _______________, e-mail ________________ cod de
înregistrare
fiscală
_______________,
reprezentată
legal
prin
________________________, in calitate de ___________________ denumit in
continuare colaborator,

denumite in continuare Parti,

-

Avand in vedere:
Contractul
de
finantare
cu
numarul
de
identificare
POSDRU/108/2.3/G/79203,
incheiat
între
INSTITUTUL
PENTRU
DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE, in calitate de beneficiar al
finantarii nerambursabile acordate prin intermediul Fondului Social European,
Programul Oparaţional 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 Formare
Profesională continuă’’ si C.N.D.I.P.T. O.I.P.O.S.D.R.U., denumit in
continuare Contractul de finantare;
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Certificatul de înregistrare al Institutului pentru Dezvoltarea Resurselor
Umane în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal
sub Nr. 18904;
- Certificatul de acreditare Seria CT 15/00005, eliberat la data de 07 martie
2011, pentru prestarea în condiţiile legii serviciilor de informare, consiliere şi
mediere a muncii pe piaţa internă.
- Certificarea Institutului pentru Dezvoltarea Resurselor Umane ca furnizor de
formare profesională autorizat la nivel naţional (C.N.F.P.A.)
-

Partile convin incheierea prezentului protocol de colaborare.

Capitolul I - SCOPUL SI OBIECTUL PROTOCOLULUI

Art.1 Prezentul protocol are ca obiect promovarea, in mod gratuit,a
obiectivelor şi activităţilor proiectului “Dezvoltarea durabilă prin calificare la
standarde europene” prin distribuirea şi afişarea materialelor publicitare specifice
proiectului, precum şi prin alte căi publice (seminarii, conferinţe, mass media etc.).
De asemenea prezentul protocol se încheie pentru constituirea unei reţele locale
pentru promovarea formării profesionale a adulţilor şi are ca obiect furnizarea în
mod gratuit şi reciproc, in conditiile legii, a datelor si informatiilor solicitate de
fiecare dintre parti celeilalte, necesare pentru indeplinirea obiectivelor proiectului.
Proiectul “Dezvoltarea durabilă prin calificare la standarde europene”
implementat de Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, are ca scop
asigurarea celei mai bune căi de consolidare a performanţei economice a
intreprinderilor din regiune – îmbunătăţirea competenţelor profesionale ale forţei de
muncă.
- Dezvoltarea capacităţii locale de furnizare a programelor de formare
profesională continuă (FPC) flexibile şi relevante pentru piaţa muncii;
- Creşterea gradului de informare şi cunoaştere a beneficiilor participării la
programe FPC şi servicii de consiliere si orientare profesionala;
- Creşterea nivelului de informare si motivare vocationala a angajatilor din
constructii si domenii conexe prin participarea la programe de consiliere si
orientare profesionala a 300 de persoane ocupate in acest sector de
activitate;
Cresterea nivelului de calificare a unui numar de 185 de angajati din
constructii si domeniilor conexe prin dobandirea, actualizarea sau
schimbarea calificarilor in urma desfasurarii programelor de formare
profesionala continuă.
În cadrul proiectului, pentru cei 185 de angajaţi se organizează programe de
formare profesională gratuite în următoarele meserii: Lucrător instalator pentru
-

construcţii, Lucrător în structuri pentru construcţii, Asfaltator, Zidar pietrar
tencuitor, Zugrav ipsosar tapetar vopsitor, Electrician în construcţii, Sudor.

Art.2. (1) Prezentul protocol stabileste conditiile in care partile isi pot furniza
informatii necesare in realizarea scopului prevazut la art.1.
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(2) Furnizarea informatiilor ce constituie date cu caracter personal
definite potrivit Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu
modificarile si completarile ulterioare, se efectueaza in conditiile prevazute de
aceasta lege si de Cerintele minime de securitate a prelucrarilor de date cu
caracter personal, aprobate prin Ordinul Avocatului Poporului nr.52/2002.
(3) Beneficiarul furnizarii de informatii ce constituie date cu caracter
personal este obligat sa aplice masurile tehnice si organizatorice prevazute de
lege pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva furtului, pierderii sau
accesului neautorizat.
(4) Nu intra sub incidenta prezentului protocol furnizarea informatiilor
ce constituie date cu caracter personal potrivit legii, a caror prelucrare este
interzisa, cu exceptiile prevazute de lege.

Capitolul II - DURATA PROTOCOLULUI

Art.3 Prezentul protocol intra in vigoare de la data semnarii sale de catre
parti si se incheie pe o perioada determinata de 2 ani, valabilitatea sa putandu-se
prelungi cu conditia notificarii de catre partea solicitanta a intentiei de prelungire cu
cel putin 15 zile anterior expirarii duratei de valabilitate.

Capitolul III - OBLIGATIILE PARTILOR

a)
b)
c)

d)

e)

Art.4 In vederea realizarii scopului prezentului protocol, beneficiarul:
desemneaza un responsabil pentru coordonarea implementarii prezentului
protocol si pentru mentinerea legaturii cu cealalta parte;
desemneaza persoanele autorizate sa prelucreze informatiile transmise de
furnizor;
se obliga sa puna la dispoziţia furnizorului, in conditiile legii, orice alte
informatii pe care aceasta le solicita si pe care le considera necesare pentru
indeplinirea obiectivului prezentului protocol;
se obliga sa pastreze confidentialitatea asupra datelor si informatiilor
obtinute in baza prezentului protocol si sa le utilizeze in conditiile legii si
numai in scopul desfasurarii activitatii proprii in vederea indeplinirii
obiectivului stabilit prin prezentul protocol;
informeaza furnizorul cu privire la orice nereguli care ar putea interveni cu
privire la aplicarea prevederilor prezentului protocol.

Art.5 In vederea realizarii scopului prezentului protocol, colaboratorul:
a) desemneaza un responsabil pentru coordonarea implementarii prezentului
protocol si pentru mentinerea legaturii cu cealalta parte;
b) desemneaza persoanele autorizate sa prelucreze informatiile solicitate de
beneficiar;
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c) la solicitarea beneficiarului, identifica persoanele care îşi desfăşoară
activitatea în domeniul construcţiilor (construcţii civile, hidrotehnice,
îmbunătăţiri funciare, lucrări edilitare, amenajări interioare etc.) şi/sau alte
activităţi conexe (sudură, mecanică industrială, industria materialelor de
construcţii, instalaţii sanitare şi de gaze, instalaţii electrice, instalaţii termice
prelucrarea metalelor pentru construcţii şi anexe etc.)
d) transmite beneficiarului, informaţii privind persoanele prevazute la lit.c)
e) se obliga sa puna la dispoziţia beneficiarului, in conditiile legii, orice alte
informatii pe care acesta le solicita si pe care le considera necesare pentru
indeplinirea obiectivului prezentului protocol;
f) se obliga sa pastreze confidentialitatea asupra datelor si informatiilor
obtinute in baza prezentului protocol si sa le utilizeze in conditiile legii si
numai in scopul desfasurarii activitatii proprii in vederea indeplinirii
obiectivului stabilit prin prezentul protocol;
g) informeaza beneficiarul cu privire la orice nereguli care ar putea interveni cu
privire la aplicarea prevederilor prezentului protocol.

Capitolul IV - INCETARE

Art.6 Prezentul protocol inceteaza in urmatoarele situatii:
a) la expirarea duratei pentru care a fost incheiat;
b) la data incetarii contractului de finantare;
c) prin acordul scris al partilor;
d) prin denuntarea unilaterala de catre una din parti, notificata celeilalte parti
cu cel putin 15 zile inainte de data incetarii;
e) in cazul reorganizarii sau desfiintarii uneia dintre parti, potrivit legii;
f) de plin drept, in caz de neexecutare sau executare necorespunzatoare a
obligatiilor prevazute in prezentul protocol de catre una dintre parti, in
masura in care la notificarea adresata de partea lezata, partea in culpa
nu depune diligentele necesare pentru executarea in mod corespunzator
al obligatiilor ce ii revin potrivit prezentului protocol, in termen de 15 zile
de la primirea notificarii;
g) in caz de forta majora.

Capitolul V - FORTA MAJORA

Art.7 Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
Art.8 Forta majora exonereaza partile de indeplinirea obligatiilor asumate
prin prezentul protocol, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
Art.9 Indeplinirea prezentului protocol va fi suspendata in perioada de
actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor
pana la aparitia acesteia.
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Art.10 Partea care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte
parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii
stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

Art.11 Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o
perioada mai mare de 30 zile, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte
parti incetarea de plin drept a prezentului protocol, fara ca vreuna dintre parti sa
poata pretinde celeilalte daune-interese.

Capitolul VI - SOLUTIONAREA LITIGIILOR

Art.12 Partile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila,
prin tratative directe si consultari, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi
intre ele in cadrul sau in legatura cu indeplinirea prezentului protocol.
Art.13 Daca dupa 5 zile de la inceperea acestor tratative, partile nu reusesc
sa rezolve in mod amiabil divergentele aparute, fiecare dintre ele poate solicita ca
disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti competente, potrivit
legii.
Capitolul VII – COMUNICARI

Art.14 Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului
protocol, trebuie sa fie transmisa in scris sau telefonic.
Art.15 Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii,
cat si in momentul primirii.
Art.16 Comunicarile intre parti se pot face prin posta, fax, telefon sau e-mail.

Capitolul VIII - DISPOZITII FINALE

Art.17 Partile vor actiona in spiritul bunei credinte si vor organiza in mod
corespunzator ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului protocol.
Art.18 Partile isi vor furniza, in conditiile legii, toate informatiile necesare in
vederea asigurarii indeplinirii obligatiilor asumate prin prezentul protocol.
Art.19 In cazul in care una dintre parti este obligata, in conditiile legii, sa
dezvaluie informatiile/datele ce i-au fost furnizate in temeiul prezentului protocol,
va notifica de indata acest fapt celeilalte parti.
Art.20 Partile isi vor coordona actiunile si alte manifestari publice legate de
prezentul protocol si se vor consulta ori de cate ori urmeaza ca una dintre ele sa
transmita public informatii legate de cele intreprinse in temeiul acestui protocol.
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Art.21 Prezentul protocol poate fi modificat sau completat, numai cu acordul
scris al partilor, ori de cate ori acestea convin asupra amendamentelor propuse.
Art.22 Partea care are initiativa amendarii prezentului protocol va transmite
celorlalte parti, in scris, spre analiza, propunerile sale.

Art.23 Drepturile si obligatiile celor doua parti, detinute in temeiul prezentului
protocol, nu pot fi cesionate catre o alta persoana fizica sau juridica.

Prezentul protocol s-a incheiat astazi __________, in 2 (doua) exemplare,
cate un exemplar pentru fiecare parte.

INSTITUTUL PENTRU
DEZVOLTAREA RESURSELOR
UMANE

COLABORATOR

Preşedinte,
Ion BLANĂ

Manager de proiect,
Ana-Maria Iurchian

Expert monitorizare
si implementare,
Nicoleta Asăvoae
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