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              Memorandum de colaborare non-profit 

1. Preambul 

Beneficiarul Austromed Holding srl (cu datele de identificare de la 2.1) a 
incheiat cu societatile comerciale bit education & consulting Romania srl si bit 
management Beratung GmbH contractul de parteneriat nr. AMH-P51-2014012 / 
28.03.2014, in vederea implementarii proiectului „Investiţie în resurse umane, mai 
multe şanse la ocupare – INVEST”, ID 130448 (numit in continuare „Proiectul”), in 
cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, 
cofinantat din Fondul Social European. 

Proiectul isi propune sa deschida participantilor perspectiva gasirii unui loc 
de munca atractiv si durabil, care le poate asigura un venit decent. Implinirea acestui 
deziderat presupune, pe de o parte, insusirea de catre grupul tinta a unei profesii cu 
cautare pe piata muncii si, pe de alta partea, sprijin calificat si individual pentru 
facilitarea angajarii.  

Pentru crearea fundamentului profesional, parteneriatul condus de 
Austromed Holdinga ales trei cursuri de calificare in profesii cu inalta valoare sociala, 
în plina expansiune în România şi cu mare căutare în ţări dezvoltate ale Uniunii 
Europene: 

• Ingrijitori bolnavi la domiciliu 

• Baby sitter 

• Barman 

In contextul vremurilor moderne, exercitarea eficienta a oricarei profesii 
depinde de buna gestionare a datelor si informatiilor. Parteneriatul condus de 
Austromed Holding vine in intampinarea acestei nevoi prin cursul de perfectionare 
„competente informatice”. 

Proiectul oferă o soluţie potrivită şi celor atraşi de iniţiativa privată: cursuri si 
consultanta gratuite de „competente antreprenoriale” în cadrul cărora participantii 
învaţă cum să înfiinţeze şi să îşi conducă propria afacere. 

Si nu in ultimul rand, in vederea facilitarii angajarii, participantii la proiect 
beneficiaza de consiliere profesionala si mediere a muncii, prin expertii 
parteneriatului. 

Cursurile, consilierea profesionala si medierea muncii sunt gratuite. Poate 
paticipa la activitatile proiectului orice persoana inactiva sau aflata în şomaj de lunga 
durată, domiciliata in regiunea Bucureşti-Ilfov, judetele Teleorman, Dambovita sau 
Prahova. Participantii vor primi, pe toata durata prezentei la cursuri, subventii. 

Un garant al seriozităţii şi calităţii parteneriatului condus de Austromed 
Holding srl, îl reprezintă competenţa şi experienţa partenerului transnaţional, 
recunoscute în tari cu traditie educationala din Uniune Europeană. Participarea la 
cursuri girate de reputaţia partenerului transnaţional sporeşte încrederea 
angajatorilor şi, în consecinţă, şansele cursanţilor de a se angaja în meseriile 
învăţate în cadrul proiectului, nu numai în România, ci şi oriunde altundeva în 
Uniunea Europeană. 

In concordanta cu strategia pe termen lung de crestere a sanselor de 
ocupare si nivelului de trai in cadrul comunitatii, Primaria Municipiului Alexandria 



este interesata de canalizarea beneficiilor proiectului catre cetatenii din raza sa de 
raspundere.  

Interesele partilor fiind convergente, Primaria Municipiului Alexandria si 
Austromed Holding, isi propun sa colaboreze sinergetic, in beneficiul grupului tinta 
participant la proiect, cu domiciliul principal in Municipiul Alexandria si in sensul 
obiectivelor strategice promovate de Programului Operational Structural Dezvoltarea 
Resurselor Umane, precum urmeaza. 

2. Colaborarea 

2.1. Partile 

Primaria Municipiului Alexandria, in calitate de sustinator local al proiectului, 
reprezentata prin domnul Victor Dragusin, primar 

si 

Austromed Holding srl, in calitate de beneficiar si promotor al proiectului, cu 
sediul social in Romania, municipiul Bucuresti, bulevardul Magheru 9, sc 3, ap 97, 
CUI 16257354, reprezentata prin directorul executiv, Adina Marinescu 

numite in cele ce urmeaza colectiv „Partile”. 

2.2. Descrierea colaborarii 

Partile convin sa colaboreze non-profit pentru a asigura participarea 
cetatenilor Municipiului Alexandria, care au calitatea de grup tinta eligibil conform 
definitiei din proiect, la cursurile si activitatile de consiliere profesionala si mediere a 
muncii din cadrul proiectului. Scopul supraordonat al colaborarii este cresterea 
sanselor de ocuparea grupului tinta. 

In acest sens, Primaria Municipiului Alexandria se angajeaza sa acorde 
beneficiarului, in beneficiul proiectului urmatorul suport: 

• sa identifice si sa atraga activ persoane domiciliate in Municipiul 

Alexandria, prezumtiv apartenente grupului tinta eligibil (numite si „Candidati”), 

doritoare si disponibile sa ia partela sesiunile de consiliere profesionala si cursurile 

proiectului. In cel mult trei zile lucratoare de la semnarea prezentului 

memorandum, partile vor conveni numarul candidatilor si distributia lor pe tipuri de 

curs intr-o anexa a prezentului memorandum.  

• sa sprijine beneficiarul Austromed Holding in cautarea de spatii 

adecvate pentru promovarea si desfasurarea activitatilor proiectului. 

• sa se implice in promovarea formatorilor locali capabili sa predea 

cursurile proiectului, promovand, astfel,ocuparea patrimoniului de experti din raza 

Municipiului Alexandria. 

La randul sau, beneficiarul Austromed Holding se anagajeaza sa duca la 
indeplinire, implicand toate resurele umane si materiale de care dispune, cu 
profesionalism, corectitudine si in spiritul bunelor practici ale proiectelor finantate din 
fonduri europene,  urmatoarele sarcini: 

• selectia si inregistrarea participantilor, conform criteriilor de eligibilitate 

din proiect 

• orientarea catre o profesie si inscrierea la cursuri a participantilor 

selectati 



• formarea profesionala a participantilor si certificarea competentelor 

dobandite de acestia 

• consiliere si medierea grupului tinta in vederea angajarii 

Austromed Holding va pune la dispozitia Primariei Municipiului Alexandria 
toate informatiile necesare bunei desfasurari a colaborarii. 

Prezentul memorandum a fost intocmit, semnat si stampilat in 3 (trei) 
exemplare originale, cate unul pentru parti si un exemplar la dispozitia autoritatilor, in 
eventualitatea solicitarii. 
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