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Acord de colaborare 

 privind efectuarea stagiului de practică în cadrul proiectului  

Proiectul„VESTART - Arta Antreprenoriatului”, POCU/82/3/7,  

Cod MySMIS 105729 
 

 

Prezentul Acord de colaborare se încheie între: 

 
Universitatea de Ştiinţe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului “Regele Mihai I al României” din 

Timișoara, cu sediul în Timişoara, Calea Aradului, nr. 119, jud. Timiş, telefon 0256/277009 fax. 

0256/200296, având cont curent RO84TREZ62120F423800XXXX deschis la Trezoreria Timişoara, 

codul fiscal 3487181, reprezentată legal prin RECTOR Prof.univ.dr. Cosmin Alin Popescu, denumit în 

continuare Organizator de practică, pe de o parte, 

și 

S.C. _______________________________________________________________________________   S.R.L., 

cu sediul în ______________________________________ str.                                                                , nr.      , 

județul ___________________________, cu codul de identificare fiscală                                  , înregistrată la 

Registrul Comerțului sub nr.                           , cod CAEN                                               , telefon                          , 

fax                        , e-mail                                                       , reprezentată legal de                                                                                

______________________în  calitate de                                          denumita în continuare Partener de practică,  

și  

Domnul/Doamna                                                                        , CNP                                                                  , 

posesor CI/BI seria      nr.                               , eliberat la data de                           , de către _________________, 

cu domiciliul stabil/reședința în localitatea                                 str.                                         , nr.      , bl.        , 

Sc._____, et.       , Județ                         , telefon                               , e-mail                                                         , 

câștigător al competiției de planuri de afaceri în cadrul proiectul„VESTART - Arta Antreprenoriatului”, 

POCU/82/3/7, Cod MySMIS 105729 - denumit in continuare Stagiar,  

care au convenit de comun acord semnarea prezentului Acord de colaborare cu respectarea următoarelor 

clauze: 

 

ART. 1 Obiectul Acordului 

1. Prezentul Acord stabilește cadrul în care se organizează și se desfașoară stagiul de practică care urmează să 

fie efectuat de către Stagiarul al cărui plan de afaceri a fost selectat în vederea acordării ulterioare a 

ajutorului de minimis, în beneficiul intreprinderii pe care o va înființa. 

2. Stagiarul va efectua, obligatoriu, un stagiu de practică de 40 ore, derulat pe baza unei tematici de practică 

cuprinsă în ghidul de mentorat, elaborat de către Organizatorul de practică 

3. Stagiu organizat în cadrul intreprinderii existente și funcționale a Partenerului de Practică a cărei 

activitate economică se derulează în aceeași grupă CAEN cu cea menționată în planul de afaceri selectat în 

vederea acordării ajutorului de minimis. 

4. Stagiarul își păstrează pe toată durata pregătirii teoretice și practice statutul său astfel cum este definit prin 

prezentul contract. 
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5. Stagiul de practică are drept scop formarea profesională de calitate a Stagiarului prin consolidarea 

cunoștințelor teoretice și dobândirea competențelor antreprenoriale necesare derulării propriei afaceri. 

Pregătirea practică vizează dobândirea rezultatelor învățării menționate în tematica de practică ce face parte 

integrantă din prezentul contract. Modalitatile de derulare și conținutul stagiului de pregătire practică sunt 

descrise în prezentul contract și în programa de practică. 

 

ART. 2 Locul și durata desfășurării stagiilor de practică  

 

Stagiul de practică se desfășoară la sediul social sau, după caz, la punctele de lucru ale Partenerului de practică. 

 

Stagiul de practică are durata de 40 de ore în intervalul cuprins între data de ……………….…..... și data de 

................................. în zilele de ……………………………………………………...., între orele 

………………….. Programarea desfășurării practicii se va face de către Partenerul de practică cu înștiințarea 

în scris a Organizatorului de practică. 

 

ART. 3 Obligațiile Stagiarului 

1. Stagiarul are obligația efectuării unui stagiu de practică de 40 de ore în intervalul cuprins între data de 

……………………..și data de ........................ în zilele de ………………………………….………..., 

între orele………...... 

2. Stagiarul are obligația ca pe durata derulării stagiului de practică să respecte programul de lucru stabilit 

și să execute activitățile indicate în Programa de Practică sub îndrumarea reprezentantului cu rol de 

Mentor practică din partea Partenerului de practică. 

3. Pe durata stagiului de practică, Stagiarul va respecta regulamentul de ordine interioară al Partenerului 

de practică.  

4. Prezenta Stagiarului la stagiul de practică este obligatorie, conform programului stabilit împreună cu 

Partenerul de practică. 

5. Stagiarul are obligația de a respecta normele de securitate și sănătate în muncă pe care și le-a însușit de 

la Partenerul de practică înainte de începerea stagiului de practică. 

6. Participarea la stagiul de practică va fi demonstrată de Stagiar prin prezentarea la sediul proiectului, 

imediat după încheierea stagiului de practică, a următoarelor documente: (1) Lista de prezență la stagiul 

de practică; (2) Fișe de practică; (3) Fișe de întrevedere; (4) Raport de stagiu de practică, semnat de 

Mentorul de practică, reprezentantul legal al Partenerului de practică și Stagiarul; (5) Raportul 

responsabilului de stagii de practică care a monitorizat desfășurarea stagiului de practică. 

7. Stagiarul are obligația de a respecta prevederile prezentului acord de colaborare. 

8. Stagiarul are obligația de a se pregăti în mod corespunzător pentru a dobândi competențele și a-și 

însuși cunoștințele, deprinderile și atitudinile prevăzute în programa de practică. 

9. Stagiarul are obligația de a executa activitățile solicitate de mentor, prevăzute în programa de practică, 

după o prealabilă instruire. 

10. Stagiarul declară că: toate obligațiile ce decurg din prezenta Acord îi sunt opozabile, urmând a le 

îndeplini întocmai. 

11. Stagiarul se va abține de la orice acțiune care ar putea contraveni obligațiilor asumate prin prezenta 

Acord, sau care ar putea afecta drepturile Organizatorului de practică, astfel cum sunt acestea descrise 

în prezentul contract și că îl va despăgubi pe Organizatorul de practică (inclusiv în privința beneficiului 

nerealizat) împotriva oricăror tulburări de fapt; 

12. Stagiarul a luat la cunoștință și înțelege pe deplin toate prevederile cuprinse în această Acord prin 

semnarea acesteia își exprimă în mod liber acordul de a contracta, cu intenția de a-și îndeplini obligațiile 

conform prevederilor prezentului acord, în integralitatea lor, astfel încât neînțelegerea ulterioară a 

oricărei prevederi a acesteia nu va afecta în niciun fel desfășurarea relațiilor în baza prezentului acord; 

 

ART. 4. Obligațiile Partenerului de practică 

1. Să stabilească un reprezentant al Partenerului de practică care să îndeplinească rol de mentor pentru 

Stagiar pe parcursul derulării stagiului de practică. 
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2. Să furnizeze Organizatorului de practică documentele necesare pentru justificarea alegerii Partenerului 

de practică din punct de vedere al sectorului economic (grupa CAEN) în care își desfășoară activitatea 

(copia CIF sau extras ONRC). 

3. Să stabilească programul de desfășurare a stagiului de practică și să îl comunice Organizatorului de 

practică, astfel încât să permită realizarea activităților Programei de practică în condiții normale. 

4. Să pună la dispoziția Stagiarului mijloacele necesare pentru completarea cunoștințelor teoretice cu o serie 

de abilități practice și competențe antreprenoriale necesare conducerii ulterioare a propriei afaceri, 

integrarea în colectivități, înțelegerea modalității de organizare și funcționare a organizațiilor economice 

actuale, motivarea acestora în direcția dezvoltării carierei profesionale și a dezvoltării personale. 

5. Să instruiască Stagiarul cu privire la normele de securitate și sănătate în muncă, specifice activităților pe 

care le va desfășura și să ia la rându-i toate măsurile necesare pentru securitatea și sănătatea în muncă a 

practicanților. 

6. Să permita Responsabilului de stagii de practica desemnat de Organizatorul de practică accesul în firmă 

în vederea monitorizării stagiului de practică, conform competențelor acestuia. 

7. Să întocmească un Raport de practică la finalul stagiului de practică, pentru fiecare dintre stagiarii 

acceptați. Raportul va face referire la activitățile la care a participat Stagiarul și va fi semnat de 

reprezentantul legal al Partenerului de practică, de Mentor și de Stagiar. 

8. Să asigure condițiile și materiale adecvate - utilaje, echipamente, materii prime, materiale consumabile, 

energie și celelalte utilități necesare asumate implicit ca urmare a încheierii prezentului acord, în 

conformitate cu cerințele și riscurile incidente specifice. 

9. Să pună la dispoziția Organizatorului de practică toate actele doveditoare parcurgerii procesului de 

pregatire practică. 

10. Partenerul a luat la cunoțtință și înțelege pe deplin toate prevederile cuprinse în această Acord care au fost 

negociate și agreate de către Părți și, prin semnarea acesteia, își exprimă în mod liber acordul de a 

contracta, cu intența de a-și îndeplini obligațiile conform prevederilor prezentului acord, în integralitatea 

lor, astfel încât neînțelegerea ulterioară a oricărei prevederi a acestora nu va afecta în niciun fel 

desfășurarea relațiilor contractuale în baza prezentului acord. 

 

ART. 5 Obligațiile Organizatorului de practică 

1. Să desemneze și să comunice către Partenerul de practică și persoanei desemnate de acesta cu rol de 

Mentor pentru Stagiar, numele Responsabilului de stagii de practică - responsabili cu planificarea, 

organizarea, monitorizarea și raportarea desfășurării stagiului de practică. 

2. Să elaboreze Programa de Practică care să asigure Stagiarului formarea competențelor antreprenoriale 

necesare conducerii ulterioare a propriei afaceri. 

3. Să comunice Stagiarului datele de identificare ale Partenerului de Practică și să faciliteze punerea 

acestora în contact. 

4. Să instruiască Stagiarul despre obligația că pe durata derulării stagiului de practică să respecte programul 

de lucru stabilit și să execute activitățile indicate în Programa de Practică. 

5. Să informeze Stagiarul că, pe durata stagiului de practică, acesta trebuie să respecte regulamentul de 

ordine interioară al Partenerului de practică.  

6. Prezența Stagiarului la stagiul de practică este obligatorie, conform programului stabilit împreună cu 

Partenerul de practică. 

 

ART. 6 Evaluarea stagiului de practică 

1. În timpul derulării stagiului de practică, Mentorul împreună cu Responsabilul stagii de practică vor evalua 

Stagiarul în permanență. Vor fi evaluate atât nivelul de dobândire a competențelor antreprenoriale, cât și 

comportamentul și modalitatea de integrare a Stagiarului în activitatea Partenerului de practică 

(disciplină, punctualitate, responsabilitate în rezolvarea sarcinilor, respectarea regulamentului de ordine 

interioară al întreprinderii, etc.). 

2. La finalul stagiului de practică, Mentorul va întocmi un Raport de stagiu de practică în care va face 

referire la activitățile la care Stagiarul a participat, conform Programei de practică. Raportul va fi semnat 

de Tutore, reprezentantul legal al Partenerului de practică și Stagiarul. 

3. La finalul stagiului de practică, Responsabilul stagii de practică care a monitorizat desfășurarea stagiului 

de practică va întocmi de asemenea un Raport privind desfășurarea stagiului de practică. 
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ART. 7 Clauze de Confidențialitate 
1. Părțile se obligă să asigure confidențialitatea tuturor datelor și informațiilor provenind de la toate părțile 

implicate, în special Partenerul de practică și Organizatorul de Practică, informații care au ajuns sau 

vor ajunge la dispoziția lor urmare a discuțiilor sau transferului de informații între părți necesar a fi făcute 

pentru aducerea la îndeplinire a proicctului. 

2. Părțile vor folosi informațiile numai în scopurile stabilite de prezenta Acord și vor trata Informațiile 

Confidențiale furnizate de cealaltă Parte cu aceeași atenție cu care tratează orice alte informații similare. 

3. Părțile nu au dreptul să copieze, multiplice, distribuie, dezvăluie, în nici un fel, total sau parțial, nici unei 

alte persoane, companii, corporații sau entități, nici una din Informațiile Confidențiale sau aspecte legate 

de acestea, doar în limitele și în scopul prezentului Acord. 

 

ART. 8 Prevederi finale 

Prezenta Acord de colabroare se completează cu dispozițiile legale în vigoare aplicabile la data 

încheierii sale. 

Prezenta Acord de colabroare se completează și modifică numai prin acte adiționale semnate de toate 

părțile implicate. 

Părțile declară că prezenta Acord de colabroare reprezintă voința lor liberă în totalitate și a fost semnată 

în 3 exemplare originale, egale ca valoare, câte unul pentru fiecare parte, în data de…………….…………..  

 

 

Organizator de practică prin reprezentant legal:     Partener de practică prin reprezentant legal: 
 

Manager proiect,                Reprezentant legal, 

Prof. dr. Cosmin Alin Popescu 

 

 

Consilier juridic,                    Mentor practică, 

Prof. dr. Sorin Stanciu 

 

 

 

 
 


