FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Capital Uman 2014-2020
Axa prioritara 3 Locuri de munca pentru toti
Cod apel: POCU/82/3/7/Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana
Titlul proiectului: Antreprenori SMART - Tineri Responsabili, Ambitiosi, Motivati, de Succes
Beneficiar: Asociatia “Societatea Nationala Spiru Haret pentru Educatie, Stiinta si Cultura”
Cod SMIS: 104098
Aria de implementare: Regiunea de dezvoltare Sud Muntenia

Nr. _______ din _____________

CONTRACT CADRU DE PRACTICA
privind efectuarea stagiului de practica in cadrul proiectului
Antreprenori SMART - Tineri Responsabili, Ambitiosi, Motivati, de Succes,
cod SMIS 104098

Prezentul Contract cadru de practica se incheie intre:
Asociatia ”SOCIETATEA NATIONALA SPIRU HARET PENTRU EDUCATIE, STIINTA SI
CULTURA” (SNSH), cu sediul in Municipiul Bucuresti, str. Nicolae Iorga, nr. 36, sector 1,
Romania, cu codul de identificare fiscala 22692573, in calitate de Beneficiar al proiectului
Antreprenori SMART – Tineri Responsabili, Motivati, Ambitiosi, de Succes, cod SMIS
104098, cu sediul de implementare in str. Ion Ghica, nr. 13, sector 3, telefon 0213122301, email: antreprenorismart@gmail.com, reprezentata legal de Presedinte - domnul conf. univ. dr.
Aurelian A. Bondrea - denumit in continuare Organizator de practica, pe de o parte,
si
SC
__________________________________________
SRL,
cu
sediul
In
____________________________
, str. _______________________, nr.
_________, judetul ______________________, cu codul de identificare fiscala
___________________, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. ___________________,
cod CAEN ________________________, telefon ________________, fax _______________,
e-mail
______________________________,
reprezentata
legal
de
__________________________________ in calitate de______________________________
denumita In continuare Partener de practica,
intelegand pe deplin clauzele contractuale mai jos mentionate, au convenit de comun
acord, dupa cum urmeaza,
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ART. 1 Obiectul Contractului
(1) Contractul de fata stabileste cadrul in care se organizeaza si se desfasoara stagiul de
practica efectuat de stagiarii desemnati de Organizatorul de practica, ale caror planuri de afaceri
au fost selectate In vederea acordarii ajutorului de minimis, in beneficiul intreprinderilor pe care
le vor infiinta.
(2) Stagiarii vor efectua, obligatoriu, un stagiu de practica in cuantum de 40 ore, derulat pe baza
unei Programe de Practica si a unei Metodologii Stagiu de Practica, organizat in cadrul
Partenerului de Practica a carei activitate economica se deruleaza in aceeasi grupa CAEN cu
cea mentionata in planul de afaceri al Stagiarului, selectat in vederea acordarii ajutorului de
minimis.
(3) Stagiul de practica este realizat in vederea consolidarii cunostintelor teoretice si pentru
dobandirea competentelor antreprenoriale necesare derularii propriei afaceri a Stagiarului.
(4) Modalitatile de derulare si continutul stagiului de practica sunt descrise in prezentul Contract
Cadru de Practica.
(5) Prezentul Contract se incheie pentru un numar de ............. stagiari, ale caror planuri de
afaceri au fost selectate in vederea finantarii cu ajutor de minimis prin proiectul Antreprenori
SMART-Tineri Responsabili, Ambitiosi, Motivati, de Succes, cod SMIS 104098.
(6) Datele de identificare si de contact ale stagiarilor sunt prevazute in Anexa 1, parte integranta
a prezentului Contract Cadru de Practica.
ART. 2 Locul si durata desfasurarii stagiilor de practica
(1) Stagiile de practica se desfasoara la sediul social sau, dupa caz, la punctele de lucru ale
Partenerului de practica.
(2) Stagiul de practica are durata de 40 de ore. Programarea si organizarea desfasurarii
practicii se va face de catre Partenerul de practica.
ART. 3 Responsabilitatile Organizatorului de practica
(1) Sa desemneze si sa comunice catre Partenerul de practica si persoanei desemnate de
acesta cu rol de Mentor pentru stagiar, numele Expertilor in Consultanta Antreprenoriala responsabili cu planificarea, organizarea, monitorizarea si raportarea desfasurarii stagiului de
practica.
(2) Sa elaboreze Programa si Metodologia de Practica care sa asigure Stagiarului formarea
competentelor antreprenoriale necesare conducerii ulterioare a propriei afaceri.
(3) Sa comunice Stagiarului datele de identificare ale Partenerului de Practica si sa faciliteze
punerea acestora in contact;
(4) Sa instruiasca Stagiarul despre obligatia ca pe durata derularii stagiului de practica sa
respecte programul de lucru stabilit si sa execute activitatile indicate in Programa de Practica.
(5) Sa informeze Stagiarul ca, pe durata stagiului de practica, acesta trebuie sa respecte
regulamentul de ordine interioara al Partenerului de practica. In cazul nerespectarii acestui
regulament, reprezentantul Partenerului de practica isi rezerva dreptul de a exclude Stagiarul
de la stagiul de practica, dupa ce in prealabil a ascultat punctul de vedere al acestuia si al
Mentorului si a instiintat in scris Organizatorul de practica.
(6) Prezenta Stagiarului la stagiul de practica este obligatorie, conform programului stabilit
impreuna cu Partenerul de practica.
(7) Stagiarul are obligatia de a respecta normele de securitate si sanatate In munca pe care si
le-a insusit de la Partenerul de practica inainte de inceperea stagiului.
ART. 4 Responsabilitatile Partenerului de practica
(1) Sa stabileasca prin Decizie interna un reprezentant al Partenerului de practica care sa
indeplineasca rol de Mentor pentru Stagiar pe parcursul derularii stagiului de practica.
(2) Sa permita Mentorului sa desfasoare activitatea de mentorat in timpul programului sau
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normal de lucru si in timpul programului normal de functionare a intreprinderii.
(3) Sa puna la dispozitia Organizatorului de practica un exemplar original al Deciziei interne
de numire a reprezentantului sau cu rol de Mentor.
(4) Sa furnizeze Organizatorului de practica documentele necesare pentru justificarea alegerii
Partenerului de practica din punct de vedere al sectorului economic (grupa CAEN) in care isi
desfaoara activitatea (copia CIF sau extras ONRC).
(5) Sa stabileasca programul de desfasurare a stagiului de practica si sa il comunice
Organizatorului de practica, astfel incat sa permita realizarea activitatilor Programei de
practica in conditii normale.
(6) Sa puna la dispozitia Stagiarului mijloacele necesare pentru completarea cunostintelor
teoretice cu o serie de abilitati practice si competente antreprenoriale necesare conducerii
ulterioare a propriei afaceri, integrarea in colectivitati, intelegerea modalitatii de organizare si
functionare a organizatiilor economice actuale, motivarea acestora in directia dezvoltarii carierei
profesionale si a dezvoltarii personale.
(7) Sa instruiasca Stagiarul cu privire la normele de securitate si sanatate in munca, specifice
activitatilor pe care le va desfasura.
(8) Sa permita Expertilor in Consultanta Antreprenoriala desemnati de Organizatorul de
practica accesul in firma in vederea monitorizarii stagiului de practica, conform competentelor
acestuia.
(9) Sa intocmeasca un Raport de practica la finalul stagiului de practica, pentru fiecare dintre
stagiarii acceptati. Raportul va descrie activitatile la care a participat Stagiarul si va fi semnat de
reprezentantul legal al Partenerului de practica, de Mentor si de Stagiar.
ART. 5 Clauze de Confidentialitate.
(1) Partile se obliga sa asigurare confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor, informatii care
au ajuns sau vor ajunge la dispozitia lor, urmare a discutiilor sau transferului de informatii intre
parti necesar a fi facute pentru aducerea la indeplinire a obiectului prezentului Contract cadru.
(2) Informatiile Confidentiale sunt informatiile continute in Inscrisuri, imprimari pe banda
magnetica, descoperiri, idei, concepte, secrete profesionale, tehnici, proiecte, machete, scheme
logice, programe de calculator, documente de licitatie, planuri strategice, planuri de marketing,
financiare/de afaceri, strategiile si procedurile de lucru folosite In activitatea Partilor, locatii,
amplasamente, proiectele de executie sau de orice natura care vizeaza activitatea Partilor,
informatii referitoare la numele clientilor sau furnizorilor, precum si alte informatii tehnice,
financiare sau de afaceri, informatii privind structura operationala si de conducere a Partilor,
parole sau chei de acces la baze de date de orice natura, informatii scrise sau sub orice alta
forma materiala care au ajuns la cunostinta Partilor direct si/sau indirect.
(3) Partile vor folosi informatiile numai in scopurile stabilite de prezentul Contract cadru de
practica si vor trata Informatiile Confidentiale furnizate de cealalta Parte cu aceeasi atentie cu
care trateaza orice alte informatii similare. Atentia acordata pastrarii confidentialitatii informatiei
va fi, in toate cazurile, egala cu atentia pe care orice persoana ar acorda-o, in circumstante
similare, protejarii confidentialitatii propriilor informatii.
(4) Daca o Parte constata ca Informatiile Confidentiale au fost, In mod neautorizat,
deconspirate, pierdute sau folosite in alte scopuri decat cele stabilite, aceasta va instiinta
cealalta Parte.
(5) Daca Partile nu decid in alt fel, ele se angajeaza sa pastreze confidentialitatea informatiilor
furnizate pe toata durata de derulare a Proiectului Antreprenori SMART – Tineri
Responsabili, Motivati, Ambitiosi, de Succes, cod SMIS 104098, perioada in care nici una
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

din Parti nu va dezvalui fara permisiune Informatiile Confidentiale nici unui tert si va folosi aceste
informatii exclusiv in scopul aici convenit.
ART. 6 Raspunderea Contractuala
(1) In cazul in care derularea stagiului de practica nu este conforma cu angajamentele luate de
catre Partenerul de practica in cadrul prezentului Contract cadru de practica, reprezentantul
legal al Organizatorului de practica, in baza informarii de catre Managerul proiectului, poate
decide rezilierea Contractului de practica, dupa informarea prealabila in scris a reprezentantului
legal al Partenerului de practica, fara ca aceasta decizie sa fie supusa aprobarii Partenerului
de practica sau oricarei alte persoane implicate sau motivarii acesteia in vreun fel.
ART. 7 Remuneratia reprezentantului Partenerului de Practica cu rol de Mentor
(1) Activitatea de coordonare si indrumare a Stagiarului de catre reprezentantul Partenerului
de practica cu rol de Mentor va fi remunerata prin plata unui onorariu al carui tarif orar va
respecta plafoanele salariale prevazute in documentul “Orientari privind accesarea finantarilor in
cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020”, in baza urmatoarelor documente:
Contract Individual de Munca cu Organizatorul de Practica; Fisa de Post; Fisa lunara de
Pontaj; Raport lunar de Activitate.
ART. 8 Persoane desemnate de Organizatorul de practica si de Partenerul de
practica
(1) Organizatorul de practica desemneaza Experti Consultanta Antreprenoriala, care vor lucra
in echipe de cate doi, iar Partenerul de practica desemneaza prin Decizie interna un
reprezentant cu rol de Mentor ce va avea responsabilitatea derularii activitatii Stagiarului pe
durata stagiului de practica.
(2) Datele de identificare si de contact ale Expertilor In Consultanta Antreprenoriala sunt
prevazute in Anexa 2, parte integranta a prezentului Contract cadru de practica.
(3) Datele de identificare si de contact ale reprezentantului Partenerului de practica cu rol de
Mentor sunt prevazute in Anexa 3, parte integranta a prezentului Contract cadru de practica.
ART. 9 Evaluarea stagiului de practica
(1) In timpul derularii stagiului de practica, Mentorul impreuna cu Expertii Consultanta
Antreprenoriala vor evalua Stagiarul in permanenta. Vor fi evaluate atat nivelul de dobandire a
competentelor antreprenoriale, cat si comportamentul si modalitatea de integrare a Stagiarului
in activitatea Partenerului de practica (disciplina, punctualitate, responsabilitate in rezolvarea
sarcinilor, respectarea regulamentului de ordine interioara al intreprinderii etc.).
(2) La finalul stagiului de practica, Mentorul va intocmi un Raport de stagiu de practica in care va
descrie si evalua activitatile la care Stagiarul a participat, conform Programei de practica.
Raportul va fi semnat de Mentor, reprezentantul legal al Partenerului de practica si Stagiarul
in cauza.
(3) La finalul stagiului de practica, Expertii Consultanta Antreprenoriala care au monitorizat
desfasurarea stagiului de practica vor intocmi de asemenea un Raport privind desfasurarea
stagiului de practica.
ART. 10 Litigii
(1) Toate litigiile care se vor naste in baza prezentului contract vor fi solutionate de catre Parti
pe cale amiabila. In situatia in care aceast lucru nu va fi posibil, ele vor fi de competenta
teritoriala a instantei de la sediul Organizatorului de practica.
ART. 11 Prevederi finale
(1) Prezentul Contract Cadru de practica se completeaza cu dispozitiile legale in vigoare
aplicabile la data incheierii sale.
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(2) Prezentul Contract Cadru de practica se completeaza si modifica numai prin acte aditionale
semnate de ambele parti.
(3) Prezentul Contract Cadru de practica se completeaza cu cele 3 (trei) anexe, respectiv Anexa
nr. 1, Anexa nr. 2 si Anexa nr. 3, care sunt parte integranta din Contract.
(4) Partile declara ca prezentul Contract Cadru de practica reprezinta vointa lor libera in
totalitate si a fost semnat in 3 exemplare originale, egale ca valoare, in data de
…......................................

Organizator de practica,
prin Reprezentat legal Imputernicit
____________________________

Partener de practica,
Reprezentat legal
____________________________
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Nr_______din_____________

ANEXA nr. 1
la Contractul Cadru de Practica nr._______din_____________
privind efectuarea stagiului de practica In cadrul proiectului
Antreprenori SMART-Tineri Responsabili, Ambitiosi, Motivati, de Succes, cod SMIS 104098
TABEL NOMINAL
cu persoanele care desfasoara stagiul de practica la Partenerul de practica
_________________________________________________________
in perioada ...................................

Nr.
crt.

Numele si prenumele

Date de contact (telefon, e-mail)

1.

2.

3.

Organizator de practica,
prin Reprezentat legal Imputernicit

Partener de practica,
Reprezentat legal

____________________________

____________________________
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Nr_______din_____________
ANEXA nr. 2
la Contractul Cadru de Practica nr._______din______________
privind efectuarea stagiului de practica In cadrul proiectului
Antreprenori SMART-Tineri Responsabili, Ambitiosi, Motivati, de Succes, cod SMIS 104098
TABEL NOMINAL
cu datele de identificare si de contact ale Experti Consultanta Antreprenoriala desemnati de
catre Organizatorul de practica pentru Partenerul de practica
________________________________________________

In perioada ................................

Nr.
crt.

Nume si prenume
expert consultanta antreprenoriala

Date de contact
(telefon, e-mail)

1.

2.

3.

Organizator de practica,
prin Reprezentat legal Imputernicit

Partener de practica,
Reprezentat legal

____________________________

____________________________
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Nr._______din_____________

ANEXA nr. 3
la Contractul Cadru de Practica nr._______din______________
privind efectuarea stagiului de pregatire practica in cadrul proiectului
Antreprenori SMART-Tineri Responsabili, Ambitiosi, Motivati, de Succes, cod SMIS 104098

TABEL NOMINAL
cu datele de identificare si de contact ale reprezentantilor intreprinderii cu rol de Mentor
care coordoneaza desfasurarea stagiului de practica la Partenerul de practica
__________________________________________________________________

Nr.
crt.

Nume si prenume
al reprezentantului intreprinderii
cu rol de Mentor

Functia

Date de contact
(telefon, e-mail)

1.

2.

3.

Organizator de practica,
prin Reprezentat legal Imputernicit

Partener de practica,
Reprezentat legal

____________________________

____________________________
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