Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020"
PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN
Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi
Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor
Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor
Microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare
Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană Titlu
proiect: Performanță Economică prin Antreprenoriat în Regiunea Centru POCU/82/3/7/105275

ANUNȚ DESFĂȘURARE STAGII DE PRACTICĂ
Federația Națională a Sindicatelor din Industria Alimentară în calitate de solicitant în
cadrul proiectului „Performanță Economică prin Antreprenoriat în Regiunea Centru”
(POCU/82/3/7/105275) împreună cu partenerii Formare Managerială în Turism - F.M.T.
S.R.L. și Abeona S.R.L. vă invită să participați la desfășurarea stagiilor de practică
pentru cursanții absolvenți ai cursului de Competențe Antreprenoriale.
Vă informăm că, pentru a putea participa în calitate de „Partener de practică”, firma
trebuie să îndeplinească un set de condiții minimale, respectiv:
 întreprindere existentă, funcțională
 să aibă sediul social și/sau punctul de lucru în regiunea Centru
 să aibă cod principal/autorizat într-una din următoarele grupe CAEN: 10, 13, 14,
17, 18, 26, 28, 31, 38, 43, 45, 47, 55, 56, 59, 62, 63, 69, 70, 71, 73, 74, 77, 79,
81, 82, 85, 86, 93, 96.

Pentru mai multe informații vă rugăm să consultați Convenția de practică de mai jos.

CONVENTIE DE PRACTICA
privind efectuarea stagiului de practica in cadrul proiectului „Performanță economică prin
antreprenoriat în regiunea centru” POCU/82/3/7/105275
Prezenta Conventie se incheie intre:
1. Federația Națională a Sindicatelor din Industria Alimentară, cu sediul în Piața W.
Mărăcineanu, nr. 1-3, sector 1, mun. București, codul fiscal XXX, in calitate de beneficiar al
proiectului „Performanță economică prin antreprenoriat în regiunea centru”
POCU/82/3/7/105275, reprezentantă legal prin dl. Frumosu Dragoș Vasile, în calitate de
Președinte – denumit in continuare Organizator de practica, pe de o parte,
si
2. 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,
si
3. Domnul/Doamna
________________________________________________________,
CNP ________________________, 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 „Performanță economică prin antreprenoriat în
regiunea centru” POCU/82/3/7/105275 – denumit in continuare Stagiar,

care au convenit de comun acord semnarea prezentei Conventii de Practica cu
respectarea urmatoarelor clauze:
ART. 1 OBIECTUL CONVENTIEI
(1) Prezenta Conventie stabileste cadrul in care se organizeaza si se desfasoara stagiul de practica
care urmeaza sa fie efectuat de catre Stagiarul al carui plan de afaceri a fost selectat in vederea

acordarii ulterioare a ajutorului de minimis, in beneficiul intreprinderii pe care o va infiinta, in
intreprinderea Partenerului de practica, sub indrumarea unui reprezentant desemnat al acestei
intreprinderii, cu rol de mentor (denumit in continuare Mentor) si sub monitorizarea
Organizatorului de practica.
(2) Stagiarul va efectua, obligatoriu, un stagiu de practica de 40 ore in cadrul intreprinderii
existente si functionale a Partenerului de Practica a carei activitate economica se deruleaza in
aceeasi grupa CAEN cu cea mentionata in planul de afaceri selectat in vederea acordarii
ajutorului de minimis.
(3) Stagiul de practica are drept scop consolidarea cunostintelor teoretice si dobandirea
competentelor antreprenoriale necesare derularii propriei afaceri
ART. 2 LOCUL SI DURATA DESFASURARII STAGIILOR DE PRACTICA
(1) Stagiul 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 desfasurarii practicii se va face de
catre Partenerul de practica.
ART. 3 OBLIGATIILE STAGIARULUI
(1) Stagiarul are obligatia efectuarii unui stagiu de practica de 40 de ore.
(2) Stagiarul are obligatia ca pe durata derularii stagiului de practica sa respecte programul de
lucru stabilit si sa execute activitatile indicate sub indrumarea reprezentantului cu rol de Mentor
din partea Partenerului de practica.
(3) 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
in scris Organizatorul de practica.
(4) Prezenta Stagiarului la stagiul de practica este obligatorie, conform programului stabilit
impreuna cu Partenerul de practica.
(5) In cazul in care, din motive independente de vointa Stagiarului, acesta nu va putea participa
la programul stabilit, este obligat sa solicite Partenerului de practica reprogramarea perioadei de
practica neefectuate.

(6) 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 de practica.
(7) Daca este cazul, Stagiarul va efectua toate demersurile necesare pentru incheierea Conventiei
de practica intre Organizatorul de practica, Partenerul de practica si Stagiar.
(8) 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.
(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:
- Raport stagiu de pregatire practica, semnat de Mentorul de practica, Stagiar si reprezentantul
legal
- Fisa de evaluare
- copie extras ONRC al Partenerului de practica unde s-a desfasurat stagiul, care sa justifice
alegerea acestuia din punct de vedere al sectorului economic in care isi desfasoara activitatea;
ART. 4. OBLIGATIILE PARTENERULUI DE PRACTICA
(1) Sa stabileasca 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
normal de lucru si in timpul programului normal de functionare a intreprinderii.
(3) 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 (extras ONRC).
(5) 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.
(6) Sa instruiasca Stagiarul cu privire la normele de securitate si sanatate in munca, specifice
activitatilor pe care le va desfasura.
(7) Sa elibereze participantului la stagiul de pregatire practica fisa de evaluare.

(8) Sa permita Expertilor responsabili ai Organizatorului de practica accesul in
firma/comunicarea 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
catre Reprezentantul legal, Mentor si de Stagiar.
ART. 5 OBLIGATIILE 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 responsabili cu planificarea, organizarea,
monitorizarea si raportarea desfasurarii stagiului de practica.
(2) Sa elaboreze Metodologia de organizare si desfasurare a stagiilor 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. 6 EVALUAREA STAGIULUI DE PRACTICA
(1) In timpul derularii stagiului de practica, Mentorul impreuna cu Expertii Logistica
Formare vor evalua Stagiarul in permanenta. Vor fi evaluate:







Participarea si gradul de implicare in cadrul stagiului de practica
Respectarea programului de lucru
Realizarea activitatilor si a sarcinilor de lucru
Insusirea deprinderilor practice
Rezultatele obtinute in urma stagiului de practica

ART. 7 CLAUZE DE CONFIDENTIALITATE.
(1) Partile se obliga sa asigure confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor provenind de la
toate partile implicate, in special Partenerul de practica si Organizatorul de Practica, 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 proiectului.
(2) Partile vor folosi informatiile numai in scopurile stabilite de prezenta Conventie si vor trata
Informatiile Confidentiale furnizate de cealalta Parte cu aceeasi atentie cu care trateaza orice alte
informatii similare.
(3) Partile nu au dreptul sa copieze, multiplice, distribuie, dezvaluie, in nici un fel, total sau
partial, nici unei alte persoane, companii, corporatii sau entitati, nici una din Informatiile
Confidentiale sau aspecte legate de acestea, doar in limitele si in scopul prezentei Conventii.
(4) Daca o Parte constata ca Informatiile Confidentiale au fost, in mod neautorizat, deconspirate,
pierdute sau folosite in alte scopuri decat cele stabilite, acesta 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 „Performanta Economica prin
Antreprenoriat in Regiunea Centru” POCU/82/3/7/105275, perioada in care nici una din Parti
nu va dezvalui fara permisiune Informatiile Confidentiale nici unui tert si va folosi aceste
informatii exclusiv in scopul aici convenit.
ART. 8 RASPUNDEREA PARTILOR
(1) Orice fapta a uneia dintre Parti, care, prin incalcarea prevederilor prezentei Conventii,
provoaca alteia un prejuduciu, o obliga pe aceasta la repararea integrala a prejudiciului
produs.
ART. 9 LITIGII
(1) Toate litigiile care se vor naste in baza prezentei Conventii de Practica 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. 10 PREVEDERI FINALE
(1) Partile declara ca prezenta Conventie de Practica reprezinta vointa lor libera in totalitate
si a fost semnata in 3 exemplare originale, egale ca valoare, cate unul pentru fiecare parte,
in data de …......................................
Organizator de practica,
Reprezentat legal

Partener de practica,
Reprezentant legal

__________________________

__________________

Stagiar,
____________________________

