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

Prezentul contract 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
Domnul/Doamna ________________________________________________________, CNP
____________________, data nasterii ____________, locul nasterii _______________,
cetatean ___________, posesor CI/BI seria____ nr. _____________, eliberat la data de
______________, de catre ____________________________________, cu domiciliul
stabil/resedinta in localitatea _______________ str. ________________________________,
nr.
____,
bl.
_____,
sc.
_____,
et.____,
judet
___________,
telefon..............................................., e-mail.........................................castigator al competitiei de
planuri de afaceri in cadrul proiectului Antreprenori SMART – Tineri Responsabili, Motivati,
Ambitiosi, de Succes, cod SMIS 104098 - denumit in continuare Stagiar,
care au convenit semnarea prezentului Contract, intelegand pe deplin respectarea
urmatoarelor clauze:
ART. 1
Obiectul Contractului
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(1) Obiectul Contractului il reprezinta efectuarea de catre Stagiar a unui stagiu de practica in
cadrul proiectului Antreprenori SMART – Tineri Responsabili, Motivati, Ambitiosi, de Succes,
cod SMIS 104098, respectiv in cadrul SA 3.2 – Desfasurare Stagii Practica.
ART. 2
Desfasurarea stagiului de practica
(1) Stagiul de practica se desfasoara la sediul/punctul (punctele) de lucru al/ale unui Partener de
practica, care activeaza in sectorul economic caruia i se adreseaza planul de afaceri elaborat de
Stagiar, cu care a castigat competitia de planuri de afaceri;
(2) Stagiul de practica se desfasoara conform Programei de Practica si a Metodologiei Stagiului
de Practica, care va fi adusa la cunostinta fiecarui Stagiar.
ART. 3
Obligatiile Organizatorului de practica
(1) Sa elaboreze Programa de Practica si Metodologia Stagiului de Practica care sa asigure
Stagiarului formarea competentelor antreprenoriale necesare conducerii ulterioare a propriei
afaceri.
(2) Sa desemneze Experti Consultanta Antreprenoriala - responsabili cu planificarea,
organizarea, indrumarea, monitorizarea, verificarea si raportarea modului in care Stagiarul
desfasoara stagiului de practica.
(3) Sa identifice un Partener de practica, care sa isi desemneze un reprezentant cu rol de
Mentor, si cu care sa incheie contract de practica in vederea asigurarii Stagiarului toate
conditiile pentru efectuarea stagiului de practica.
(4) In cazul in care derularea stagiului de practica nu este conforma cu angajamentele luate de
catre Partenerul de practica, reprezentantul legal al Organizatorului de practica, in baza
informarii acestuia de catre Managerul de proiect, poate decide rezilierea contractului de
practica cu respectivul Partener de practica, dupa informarea prealabila a reprezentantului legal
al Partenerului de practica.
(5) In cazul rezilierii contractului cu Partenerul de practica, conform celor prevazute mai sus, sa
identifice un alt Partener de practica si sa incheie un alt contract in vederea asigurarii
Stagiarului toate conditiile pentru efectuarea stagiului de practica.
ART. 4
Obligatiile Stagiarului
(1) Stagiarul are obligatia ca pe durata derularii stagiului de practica sa mentina legatura in
mod permanent cu Expertii Consultanta Antreprenoriala desemnati de Organizatorul de
practica in vederea planificarii, organizarii, indrumarii, monitorizarii, verificarii si raportarii
modului in care se desfasoara stagiului de practica.
(2) Stagiarul are obligatia ca pe durata derularii stagiului de practica sa respecte programul de
lucru stabilit si sa execute activitatile indicate in Programa de Practica sub indrumarea reprezentantului
cu rol de Mentor din partea Partenerului de practica.
(3) Stagiarul va semna o Conventie tripartita de practica intre Stagiar, Organizatorul de
practica si Partenerul de practica.
(4) Stagiarul va fi de acord ca datele sale cu caracter personal (date personale de identificare)
sa fie utilizate si prelucrate in conformitate cu dispozitiile legislatiei in vigoare cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date - GDPR.
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

(5) Pe durata stagiului de practica, Stagiarul va respecta regulamentul de ordine interioara al
Partenerului de practica. In cazul nerespectarii acestui regulament, reprezentantul legal al
Partenerului de practica isi rezerva dreptul de a exclude Stagiarul de la stagiul de practica,
dupa ce in prealabil a ascultat punctele de vedere ale Stagiarului si Mentorului, iar ulterior a
instiintat Organizatorul de practica.
(6) Prezenta Stagiarului la stagiul de practica organizat si desfasurat este obligatorie.
(7) Stagiarul are obligatia de a respecta normele de securitate si sanatate in munca pe care si
le-a insusit de la reprezentantul cu rol de Mentor al Partenerului de practica inainte de inceperea
stagiului de practica.
(8) Stagiarul se angajeaza sa nu foloseasca, in niciun caz, informatiile la care are acces in timpul
stagiului despre Partenerul de practica sau clientii sai, pentru a le comunica unui tert sau pentru a le
publica, chiar dupa terminarea stagiului, decat cu acordul respectivului Partener de practica.
(9) Participarea la stagiul de practica va fi demonstrata de Stagiar prin prezentarea la sediul
proiectului, imediat dupa incheierea stagiului de practica, a urmatoarelor documente: (1) Raport
de stagiu de practica, semnat de Mentorul de practica, reprezentantul legal al Partenerului de
practica si Stagiarul; (2) copia CIF sau extrasul de la ONRC al Partenerului de practica unde sa desfasurat stagiul de practica, care sa justifice alegerea acestuia din punct de vedere al
sectorului economic in care isi desfasoara activitatea; (3) Raportul Expertilor Consultanta
Antreprenoriala care au monitorizat desfasurarea stagiului de practica.
ART. 6
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 activitatile la care Stagiarul a participat, conform Programei de Practica. Raportul va fi
semnat de Mentorul, reprezentantul legal al Partenerului de practica si Stagiar.
(3) La finalul stagiului de practica, Expertii Consultanta Antreprenoriala care au monitorizat
desfasurarea stagiului de practica vor intocmi un Raport privind desfasurarea stagiului de
practica.
ART. 7
Prevederi finale
(1) Prezentul Contract se completeaza cu dispozitiile legale in vigoare aplicabile la data incheierii sale.
(2) Prezentul Contract se poate modifica prin acte aditionale semnate de ambele parti.
Redactat in trei exemplare, la data de _______________
Organizator de practica,
prin Reprezentat legal Imputernicit

Stagiar,

____________________________

____________________________
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