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I. Prezentare generală 

Prezenta procedură este realizată în cadrul proiectului START UP AIR - Antreprenoriat Inovativ în 

Regiunea Nord-Vest, POCU/82/3/7/103955 și vizează trasarea aspectelor cadru privind efectuarea 

stagiilor de practică de către cei 60 de beneficiari ai proiectului care au fost propuși pentru finanțare în 

urma concursului de selecție planuri de afaceri. 

 

1.1 Perioada de implementare și durata stagiului 

Procedura se implementează în cadrul subactivității A.1.4 Organizare stagii de practica pe parcursul 

a două luni - Luna 11 și Luna 12 de proiect, mai exact în perioada 10 noiembrie 2018 – 9 ianuarie 

2019. Cei 60 de participanți selectați în vederea acordării ajutorului de minimis vor efectua fiecare, în 

mod obligatoriu, câte un stagiu de practică de 40 ore la o întreprindere existentă și funcțională care are 

o activitate economică din aceeași grupă CAEN cu cea a planului de afaceri selectat. 

 

1.2 Scopul procedurii 

Procedura urmărește sprijinirea și consilierea viitorilor antreprenori/practicanţi de către mentori din 

cadrul întreprinderilor selectate pentru stagiile de practică pentru a facilita integrarea în mediul de 

afaceri, a oferi îndrumare în alegerea celor mai potrivite opțiuni tehnologice și economice, precum şi a 

încuraja deprinderea unor abilitați, aptitudini și informații pe care să le utilizeze în vederea dezvoltării 

unor afaceri sustenabile. 

 

1.3 Descrierea procesului implementării procedurii 

Procedura de organizare stagii prevede parcurgerea următoarelor etape: 

a. Etapa I - Realizarea procedurii, aprobarea, diseminarea în rândul echipei de implementare și 

publicarea ei pe website-ul proiectului. 

 

b. Etapa II - Identificarea companiilor și încheierea protocoalelor cu acestea. Fiecare partener, 

prin intermediul experților de stagii de practică, are obligația să identifice companii, pe baza listei de 

coduri CAEN din planurile de afaceri selectate pentru alocarea beneficiarilor în vederea efectuării 

stagiilor de practică. 

 

c. Etapa III - Anunțarea celor 60 de viitori antreprenori/practicanţi asupra începerii etapei de 

derulare a stagiilor de practică și comunicarea procedurii. Partenerii vor comunica beneficiarilor 

(întâlnire directă, email, telefonic, Skype etc) informații privind modul de desfășurare a stagiilor de 

practică, reguli de respectat, rolul stagiilor pentru dezvoltarea și identificarea de know-how util pentru 

implementarea eficientă a planurilor de afacere. De asemenea, se vor furniza informații privind 

criteriile de repartizare și comunicarea numelor mentorilor responsabili cu activitatea practică a 

fiecărui stagiar, calendarul de repartizare a stagiarilor pe fiecare companie, date de contact, interval de 

derulare a stagiului pentru fiecare persoană. 
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Etapa IV - Efectuarea stagiului de practică propriu-zis. Stagiul de practică se va efectua într-o 

întreprindere existentă care are o activitate economică din aceeași grupă CAEN (Clasificarea 

Activităților din Economia Națională) cu cea a planului de afacere selectat şi cu sediul social și 

punctul de lucru în Regiunea de dezvoltare Nord-Vest. 

Prin întreprindere existentă se înțelege ”orice formă de organizare a unei activităţi economice, 

autorizată potrivit legilor în vigoare să facă activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii, în 

scopul obţinerii de venituri, în condiţii de concurenţă, respectiv: societăţi reglementate de Legea 

societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, societăţi cooperative, 

persoane fizice autorizate, întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale şi întreprinderile 

familiale, autorizate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, care desfăşoară activităţi economice, 

precum și asociaţii şi fundaţii, cooperative agricole şi societăţi agricole care desfăşoară activităţi 

economice”.  

Notă explicativă pentru identificarea și structurarea grupei din CAEN:  

 21 de Sectiuni: litere mari de la litera A și până la litera U 

 fiecare Sectiune contine Diviziuni: 2 cifre 

 fiecare Diviziune contine Grupe: 3 cifre 

 fiecare Grupa conține Clase: 4 cifre 

 

Viitorii antreprenori/practicanţi vor fi coordonați de către un reprezentant al întreprinderii cu rol de 

mentor. Mentorii sunt responsabili de îndrumarea profesională a stagiarilor, fac legătura dintre teorie 

și practică prin exemple concrete, creează modalități pentru însușirea de noi cunoștințe din domeniul 

specific de activitate, facilitează discuții și schimburi de idei cu persoane-cheie din organizație.  

Mentorul va fi contractat de către parteneri pe perioadă determinată de 40 ore pe baza unei serii de 

documente prin care să dovedească deținerea unei experiențe de cel puțin 3 ani în conducerea sau 

coordonarea de activități în domeniul antreprenoriatului. 

 

Activitatea de organizare a stagiilor de practică se va împărți între parteneri conform specificațiilor de 

mai jos, fiecare partener fiind responsabil de coordonarea activității la nivelul său:  

 

Solicitant   Asociația Inceptus România 20 mentori 

Partener 1 Camera de Comerț Bistrița-Năsăud 20 mentori 

Partener 2 SC FiaTest 10 mentori 

Partener 3 Patronatul Tinerilor Întreprinzători Cluj 10 mentori 

 

Activitatea de derulare stagii se va realiza prin implicarea mentorilor și a celor 4 experți stagii de 

practică, câte 1 expert / partener care vor avea rolul de a: 

 organiza și asigura resursele necesare în vederea derulării stagiilor de practică; 

 facilita identificarea întreprinderilor: 

o pe baza declarațiilor de sprijin; 

o prin actorii sociali relevanți din județele de implementare; 
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o prin facilitarea semnării protocoalelor de colaborare cu entitățile care găzduiesc 

stagiile; 

o prin redactarea unui model raport stagiu; 

o prin redactarea listei cu documente justificative necesare pe care fiecare mentor le va 

completa;  

o prin întocmirea listei de prezență pentru fiecare stagiar; 

o prin colectarea, organizarea și centralizarea dosarului fiecărui stagiar (documente 

participant, raport stagiu, documente mentor, protocol colaborare, copie CIF/extras 

ONRC al firmei pentru identificarea sectorului economic în care își desfășoară 

activitatea etc); 

o prin menținerea legăturii cu beneficiarii și mentorii;  

o prin completarea bazei de date cu informații aferente derulării stagiului. 
 

În  cadrul  acestui  proiect  efectuarea  stagiilor  de  practică  de  către  viitorul antreprenor/practicant 

se va desfășura în cadrul organizațiilor selectate pentru stagiu.  

Efectuarea stagiilor de practică în cadrul organizațiilor selectate se va realiza în baza unui Protocol 

de colaborare (Anexa 3 ) semnat de reprezentanții legali ai fiecărui partener, ai entităților de stagiu., 

precum şi de viitorii antreprenori/practicanţi. În baza acestui protocol, entităţile în care se 

organizează stagiile primesc viitorii antreprenori/practicanţi în perioada în care practica este 

planificată, iar viitorii antreprenori/practicanţi vor desfăşura stagiul în concordanţă cu numărul de 

ore de practică prevăzut în proiect – 40 ore, sub coordonarea unui mentor. 

 

Pe parcursul derulării stagiului, fiecare beneficiar va avea un calendar de stagiu în funcție de tipologia 

afacerii proprii și va urmări studierea cel puțin a următoarelor aspecte: 

1. Structura organizatorică a entităţii, sistemul de conducere, specificul firmei şi a 

departamentelor specifice: resurse umane, financiar, marketing, logistică, administrativ - 8 ore; 

2. Procesul de realizare produs / serviciu cu accent pe fluxul tehnologic  (recepție materii prime, 

proiectare produs, execuție, verificare, livrare produs/prestare serviciu); relația cu furnizorii şi 

cerințe privind caracteristicile materialelor şi componentelor aprovizionate; efortul de realizare 

produs/serviciu (ore x om lucrate, competente necesare) - 16 ore;  

3. Proces tehnologic, utilajele, dispozitive, sculele şi verificatoare utilizate în cadrul realizării 

produselor - 4 ore; 

4. Aplicațiile informatice existente, circuitul documentelor şi a înregistrărilor generate în 

procesul de realizare produs/servici - 4 ore;. 

5. Relația cu clienții şi gestiunea portofoliului de clienți - 4 ore; 

6. Elemente de marketing (plan de promovare, etc.) - 4 ore; 

7. La finalul stagiului de practică, toate aspectele studiate de participant, activitățile în care a fost 

implicat şi concluziile asupra modului de derulare a stagiului vor fi incluse în Raportul 

stagiului de practică (Anexa 4) completat de către mentori şi semnat de viitorii 

antreprenori/practicanţi şi reprezentantul legal al întreprinderii unde a avut loc stagiul.  
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ATENTIE!: Nu se acceptă absențe de la efectuarea stagiului de practică. Acumularea absențelor 

conduce la eliminarea viitorului antreprenor/practicant din cadrul programului și înlocuirea acestuia 

cu persoanele aflate pe lista de rezervă în ordinea listei cu rezultatele finale ale concursului de planuri 

de afaceri. 

 

1.4 Rezultate previzionate 

 60 persoane ale căror planuri de afaceri au fost selectate pentru finanțare participante la stagii 

practică; 

 60 de protocoale de colaborare încheiate; 

 60 de contracte încheiate cu mentorii; 

 60 stagii practică derulate; 

 60 rapoarte de stagiu practică elaborate. 

Toate documentele care rezultă în urma derulării stagiilor de practică vor fi centralizate şi analizate în 

vederea identificării bunelor practici pe baza cărora se va întocmi raport aferent finalizării sub 

activității.  

 

1.5 Egalitatea de șanse și gen, nediscriminare și dezvoltare durabilă 

Pe întreaga perioadă de derulare a stagiilor se va asigura respectarea principiilor privind egalitatea de 

șanse și gen, nediscriminare și dezvoltare durabilă, în acord cu prevederile legale. Participarea la 

stagiul de practică va asigura tuturor persoanelor a căror planuri de afacere au fost selectate pentru 

finanțare acces egal și nediscriminatoriu la toate informațiile și resursele necesare pentru buna 

desfășurare a etapei. De asemenea, alegerea întreprinderilor unde se vor organiza stagiile de practică 

va avea în vedere și modalitatea în care aceste întreprinderi promovează în activitatea proprie 

principiile orizontale. 

 

1.6 Securitate şi sănătate în muncă (SSM) 

Mentorul va proteja persoanele aflate în derularea stagiului de practică, prin aplicarea Legii 319/2006 

şi HG 1425/2006 modificată prin HG 955/2010, potrivit cărora instruirea lucrătorilor în domeniul 

securității și sănătății în muncă cuprinde 3 faze: 

 instruirea introductiv-generală;  

 instruirea la locul de muncă;  

 instruirea periodică.  

În cadrul instruirii introductiv-generale se vor expune, în principal, următoarele probleme: 

 legislația de securitate și sănătate în muncă; 

 consecințele posibile ale necunoașterii și nerespectării legislației de securitate și sănătate în 

muncă; 

 riscurile de accidentare și îmbolnăvire profesională specifice unității; 

 măsuri la nivelul întreprinderii și/sau unității privind acordarea primului ajutor, stingerea 

incendiilor și evacuarea lucrătorilor. 
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II. Regulament pentru stagiari şi mentori 

2.1 Reguli pentru viitorul antreprenor/practicant 

a. să îşi asume Acordul de participare la derularea stagiului (Anexa 1 la prezenta 

metodologie) 

b. să semneze zilnic Lista de prezenţă oferită de mentor Anexa 2 la prezenta 

metodologie) 

c. odată intrat în entitatea în care se va derula stagiul de practică, viitorul 

antreprenor/practicant trebuie să aibă un comportament adecvat și să respecte regulamentul de 

ordine interioară a întreprinderii și cultura organizațională a acesteia, 

d. pe parcursul derulării stagiului de practică, viitorul antreprenor/practicant trebuie să 

coreleze teoria cu practica prin aplicarea cunoștințelor acumulate în programele de formare 

antreprenorială, 

e. pe toată durata stagiului trebuie să aibă un comportament adecvat şi să respecte 

regulile entităţii, protocolul de colaborare şi  Regulamentul de Ordine Interioară a întreprinderii,  

f. îmbrăcămintea trebuie să fie adecvată locului de desfășurare a stagiului, 

g. pe  perioada  derulării stagiului  de  practică  nu  se vor  utiliza  resursele întreprinderii 

în interes personal (telefoane, consumabile), fără permisiunea mentorului sau a reprezentantului 

legal întreprinderii, 

h. respectarea îndrumărilor  

i. respectarea confidențialității informațiilor şi a datelor la care acces pe perioada de 

derulare a stagiului 

j. nu va utiliza bazele de date cu clienții întreprinderii unde ăţi derulează stagiul de 

practică în vederea obținerii de foloase și nu va transfera clienți înspre noua societate înființată, 

nu va face concurență neloială. 

 

2.2 Reguli pentru mentorii de practică 

 

a. la începutul derulării stagiului fiecare mentor va prezenta regulile interne ale entităţii 

şi modul de lucru viitor, 

 supravegherea viitorilor antreprenori/practicanţi, să-i ajute să cunoască mediul în    

care îşi desfăşoară practica, 

  să fie un bun organizator al timpului de lucru deoarece pe perioada derulării 

stagiului, el însuși nu trebuie să-şi neglijeze sarcinile de serviciu, 

  să-i facă pe viitorii antreprenori/practicanţi să înţeleagă specificul activităţii şi 

sarcinile pe care le derulează în fluxul operaţional, 

  pe  parcursul derulării stagiului şi  la  finalul acestuia mentorii să completeze 

raportul de evaluare a stagiului de practică. 
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III. Obligaţiile întreprinderii faţă de viitorii antreprenori/practicanţi 

 să propună un stagiu ce se înscrie în domeniul vizat prin planul de afacere al viitorului 

antreprenor/practicant 

 să  primească viitorului antreprenor/practicant şi  să  îi  pună  la  dispoziţie  mijloacele  

necesare  pentru  derularea stagiului 

 să desemneze un mentor ale cărui sarcini vor fi de a:  

o ghida  şi  consilia;   

o informa  cu  privire  la  regulile,  codurile  şi  cultura întreprinderii;   

o favoriza  integrarea  în  cadrul  întreprinderii  şi  accesul la  informațiile 

necesare;  

o ajuta  în  procesul  dobândirii  competențelor  necesare;   

o asigura  o  urmărire regulată  a  activității  lui;   

o evalua  calitatea  muncii  efectuate;   

o să ofere îndrumare în alegerea celor mai potrivite opțiuni tehnologice şi 

economice pentru derularea afacerii 

o să încurajeze formarea de abilitați şi aptitudini şi să ofere informații 

necesare în dezvoltarea unor afaceri sustenabile 

 

IV. Evaluarea stagiului de practică 

 
Finalizarea stagiului de practică este condiționată de desfășurarea efectivă a stagiului de practică, 

evaluarea și întocmirea unui Raport de evaluare a stagiului de practică (Anexa 4) semnat de către 

mentor, viitorul antreprenor/practicant și reprezentantul legal al întreprinderii unde s-a derulat stagiul 

de practică. 

  

V. Documente care atestă pentru derularea stagiului 

a. CV -ul mentorului din care să reiasă experiență de minim 3 ani 

b. Contract pe perioadă determinată de 40 ore 

c. Copie după certificatul de înregistrare fiscală a înterprinderii 

d. Copie după certificatul constatator 

e. Protocolul tripartit de colaborare (Anexa 3) 

f. Fişa de prezenţă a viitorului antreprenor/practicant în fiecare zi de stagiu (Anexa 2) 

g. Acordul de participare la derularea stagiului (Anexa 1) 

h. Raport de evaluare a stagiului de practică (Anexa 4) 

i. Lista beneficiarilor alocaţi 

j. Lista firmelor identificate 

k. Raport de finalizare a activităţii 
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VI. ANEXE 

1.  Anexa 1 - Acordul de participare la derularea stagiului  

2.  Anexa 2 - Lista de prezenţă 

3. Anexa 3 – Protocolul tripartit de colaborare 

4. Anexa 4 – Raport de evaluare a stagiului de practică 
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Anexa 1 

 

 

ACORD 

privind participarea la activitatea de schimb de bune practici în domeniul antreprenorial în 

cadrul proiectului START UP AIR - Antreprenoriat Inovativ în regiunea Nord-Vest, 

POCU/82/3/7/103955 

 

Subsemnatul/a …………………………………………………………………..……………………, identificat/ă prin 

CNP ………………………………………………………………………… în calitate de beneficiar al proiectului START 

UP AIR - Antreprenoriat Inovativ în regiunea Nord-Vest, POCU/82/3/7/103955, ca urmare a 

selectării mele de principiu pentru finanțare în cadrul concursului de planuri de afaceri derulat în 

proiect, prin prezenta declar pe proprie răspundere, cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de 

legea penală, conform prevederilor Articolului 326 din Codul Penal, că: 

 îmi asum și sunt de acord să particip la activitatea privind schimbul de bune practici în domeniul 

antreprenorial (stagiu de practică) pe o durată de 40 de ore organizată în cadrul proiectului 

StartUpAir; 

 am consultat, luat la cunoștință și asumat toate documentele cadru pentru implementarea 

activității - Metodologia, Protocolul de colaborare, Acordul de participare, orarul, lista de 

prezență și obiectivele stabilite privind organizarea schimbului de bune practici în domeniul 

antreprenorial; 

 

Prenumele ………………………. 

Numele ……………………………. 

Data …………………………………. 

 

Semnătura …………………….... 
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Anexa 2 

 

LISTA DE PREZENŢĂ  
STAGIU DE PRACTICĂ – SCHIMB DE BUNE PRACTICI ÎN DOMENIUL 

ANTREPRENORIAL 
 
 

Organizat de: Beneficiar Asociația Inceptus România în colaborare cu 
............................................................. (denumire Organizație)    
 
Locație: .............................................                                                                                 

 
NUME SI PRENUME 
PRACTICANT 

Data Data Data      

……………………….. 

 
semnătura 

       

 
 
MENTOR STAGIU PRACTICĂ 
  
Nume prenume ................................. 
Semnătură .................................... 
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Anexa 3 

 

PROTOCOL DE COLABORARE 
 

 

1. Părţile semnatare 

 

Asociația Inceptus România, persoană juridică română cu sediul în Cluj-Napoca, str. 

………………………,  email: ……………………., tel. ……………….., cod de identificare fiscală 

……………………, deschis la …………….., reprezentată prin Preşedinte ………………, în calitate 
de Solicitant în cadrul proiectului START UP AIR - Antreprenoriat Inovativ în regiunea Nord-Vest, 
POCU/82/3/7/103955 [parte contractuală denumită în continuare “Inceptus”], 

 

SC/PFA/II ____________________________________________ persoană juridică română cu sediul 

în ________________________ _________________________________________________, 

telefon_____________________, fax _____________________, e-mail _____________________, 

având cod de înregistrare fiscală _____________________, nr. de ordine în Registrul Comerțului 

_____________________, prin reprezentant legal ____________________ [parte contractuală 

denumită în continuare “Organizația”] 

 

și 

 

Doamna/Domnul ____________________________________, cu domiciliul în 

_________________ ______________________________________________, telefon 

_____________________, e-mail __________________, legitimat cu actul de identitate _____ având 

seria _____ și nr. _____________,  CNP _______________________________ [parte contractuală 

denumită în continuare “Viitorul antreprenor/ Practicant”] 

 

2. Context - descrierea părților 

 

Prezentul Protocol de colaborare se încheie în cadrul și pentru implementarea corespunzătoare a unor 

activități ce se desfășoară în cadrul proiectului „START UP AIR - Antreprenoriat Inovativ în 

Regiunea Nord-Vest”, finanțat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020, Contract de 

finanțare nr. POCU 82/3.7/103955, cod SMIS 103955, denumit în continuare ”proiectul” și în care 

Inceptus are calitatea de Beneficiar. 

 

“Inceptus” are calitatea de Beneficiar în cadrul proiectului implementat în parteneriat alături de 

Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud - Partener 1, SC Fiatest SRL - Partener 2 și Patronatul 

Tinerilor Întreprinzători Cluj (PTIC) - Partener 3. 

Scopul principal al proiectului este acela de a se implica în dezvoltarea culturii antreprenoriale în 

regiune, de a educa și susține viitorii antreprenori în demersul lor de a-și deschide o afacere. În cadrul 
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proiectului 60 dintre acești viitori antreprenori vor putea beneficia de o finanțare nerambursabilă în 

valoare de aproximativ 33.000 euro (echivalentul în lei), pentru afaceri non-agricole nou înființate, în 

domenii competitive din mediul urban.   

 

“Organizația” este o întreprindere care activează în mediul de afaceri din regiunea de Nord-Vest a 

României și care derulează și activități economice încadrate în aceeași grupă CAEN cu domeniul de 

activitate cuprins în Planul de Afaceri selectat în cadrul proiectului pentru unul dintre cei 60 de viitori 

antreprenori - viitorul antreprenor. 

 

Viitorul antreprenor/ Practicantul - persoană al cărui Plan de Afaceri a fost selectat în cadrul 

proiectului pentru a beneficia de o finanțare nerambursabilă în valoare de aproximativ 33.000 euro 

(echivalentul în lei), pentru afaceri non-agricole nou înființate, în domenii competitive din mediul 

urban și care, conform activităților proiectului, va efectua un stagiu de practică/ schimb de bune 

practici în cadrul Organizației identificată de Inceptus în cadrul proiectului. 

 

3. Obiectul Protocolului de colaborare  

 
3.1 Prezentul protocol stabilește cadrul de colaborare în vederea desfășurării de către Practicant/ Viitorul 
antreprenor selectat în cadrul proiectului a unui stagiu de practică/schimb de bune practici în domeniul 
antreprenorial în cadrul Organizației. 
3.2 Stagiul de practică urmărește sprijinirea și consilierea de către Inceptus și Organizație a Viitorului 
antreprenor/ Practicant pentru a facilita integrarea acestuia în mediul de afaceri, îndrumarea acestuia în 
alegerea celor mai potrivite opțiuni tehnologice și economice, precum și încurajarea pentru deprinderea de 
abilități, aptitudini și informații pe care acesta să le utilizeze în vederea dezvoltării unei afaceri sustenabile în 
conformitate cu propriul Plan de afaceri selectat pentru finanțare. 

3.3 Stagiul de practică se va desfășura de către Viitorul antreprenor/ Practicant pe parcursul a 40 de 

ore în cadrul Organizației și în funcție de tipologia propriei afaceri/ propriului Plan de afaceri 

selectat în cadrul proiectului, va urmări în cadrul Organizației studierea cel puțin a următoarelor 

aspecte: 
a. structura organizatorică a agentului economic/ Organizației, sistemul de conducere, specificul firmei 

și a departamentelor sale: resurse umane, financiar, marketing, logistica, administrativ - aprox. 8 ore; 
b. procesul de realizare a produsului/ serviciului care constituie obiectul Planului de Afaceri dezvoltat cu 

accent pe fluxul tehnologic (recepție materii prime, proiectare produs, execuție, verificare, livrare 
produs/prestare serviciu); relația cu furnizorii și cerințe generale și specifice privind caracteristicile 
materialelor și componentelor aprovizionate; efort de realizare produs/serviciu (ore x om lucrate, 
competențe necesare) - aprox. 16 ore; 

c. procesul tehnologic, utilaje/ dispozitive/ scule şi/sau verificatoare utilizate în cadrul realizării 
produselor - aprox. 4 ore; 

d. aplicațiile informatice existente, circuitul documentelor și a înregistrarilor generate în procesul de 
realizare produs/ prestare serviciu - aprox. 4 ore; 

e. relația cu clienții și gestiunea portofoliului de clienți - aprox. 4 ore; 
f. elemente de marketing (plan de promovare, etc.) - aprox. 4 ore. 
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4. Durata Protocolului de colaborare 

 

4.1 Protocolul de colaborare își produce efectele începând cu semnarea acestuia de către toate cele 

trei parţi şi este valabil încheiat pentru toată durata efectuării stagiului de practică efectuat de 

Viitorul antreprenor/ Practicant în cadrul Organizației.  

4.2 Protocolul de colaborare poate fi prelungit cu acordul exprimat în scris de toate cele trei părţi ce 

devine act adiţional la prezentul protocol.  

 

5. Obligațiile părților 

 

5.1 Obligațiile Inceptus 
- să anunțe din timp Viitorul antreprenor/ Practicantul asupra datelor de contact ale Organizației dacă 

acesta diferă de cele menționate în preambulul prezentului document și ale reprezentantului 
Organizației care va avea rolul de mentor; 

- să comunice din timp Viitorului antreprenor/ Practicantului, programul stabilit de Organizație pentru 
efectuarea celor 40 de ore de practică; 

- să sprjine reprezentantul Organizației cu rolul de mentor cu orice informații/ documente necesare 
realizării stagiului de practică de către Viitorul antreprenor/ Practicant; 

- să remunereze reprezentantul Organizației care va avea rolul de mentor pentru cele 40 de ore 
practică, în conformitate cu bugetul proiectului; 

- să asigure Viitorului antreprenor/ Practicant la stagiul de practică al cărui Plan de afaceri a fost 
selectat pentru finanțare acces egal și nediscriminatoriu la toate informațiile și resursele necesare 
pentru afacerea sa. 
 

5.2 Obligațiile Organizației 
- să desemneze un coordonator, reprezentant al Organizației care va avea rolul de mentor pentru 

Viitorul antreprenor/ Practicant, pe parcursul stagiului de practică; 
- înainte de începerea stagiului de practică, Organizația va face Viitorului antreprenor/ Practicantului 

instructajul cu privire la normele de securitate şi sănătate în muncă, în conformitate cu legislaţia în 
vigoare; va lua măsurile necesare pentru securitatea şi sănătatea în muncă a Viitorului antreprenor/ 
Practicantului, precum şi pentru comunicarea regulilor de prevenire asupra riscurilor profesionale; 

- mentorul, în calitate de reprezentant al Organizației este responsabil de îndrumarea profesională a 
Viitorului antreprenor/ Practicant, face legătura dintre teorie și practică prin exemple concrete, 
creează modalități pentru însușirea de noi cunoștinte din domeniul specific de activitate, facilitează 
discuții și schimburi de idei cu persoane-cheie din Organizație; 

- la finalul stagiului de practică, toate aspectele studiate de Viitorul antreprenor/ Practicant, 
activitățile în care a fost implicat și concluziile asupra modului de derulare a stagiului de practică vor 
fi incluse într-un raport denumit Raportul stagiului de practică; 

- Raportul stagiului de practică se va elabora de către mentorul Viitorului antreprenor/ Practicantului, 
se va semna de Viitorul antreprenor/ Practicant în calitate de stagiar și de către reprezentantul legal 
al Organizației; 
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- să pună la dispoziția Inceptus o copie a documentului ONRC din care rezultă domeniul de activitate 
al acestuia autorizat. 

 

5.3 Obligațiile Viitorului antreprenor/ Practicantului 
- pe toată durata efectuarii stagiului de practică în cadrul Organizației, să respecte programul stabilit şi 

să urmărească toate aspectele ce se aplică propriului Plan de afaceri selectat în conformitate cu art. 
3.3; 

- să semneze Raportul stagiului de practică elaborat de mentor și semnat de reprezentatul legal al 
Organizației; 

- să respecte regulamentul de ordine interioară al Organizației precum și normele de securitate şi 
sănătate în muncă pe care şi le-a însuşit de la reprezentantul Organizației înainte de începerea 
stagiului de practică; 
În cazul nerespectării acestor obligații, Organizația îşi rezervă dreptul de a anula/ solicita rzilierea 
prezentului protocol, după ce în prealabil a ascultat punctul de vedere al Viitorului antreprenor/ 
Practicantului şi al mentorului şi a înştiinţat Inceptus;  

- să nu folosească, în niciun caz, informaţiile la care are acces în timpul stagiului de practică  despre 
Organizație sau clienţii săi, pentru a le comunica unui terţ sau pentru a le publica, chiar după 
terminarea stagiului de practică, decât cu acordul scris al reprezentantului legal al Organizației. 

 

6. Transparența 

 

6.1 Fiecare partener va pune la dispoziția partenerului care solicită orice fel de informaţie strict 

necesară pentru realizara obiectului prezentului protocol de colaborare. 

6.2 Fiecare partener va asigura disponibilitatea informațiilor și documentelor referitoare la proiect cu 

ocazia misiunilor de control desfășurate de AM/OI sau de alte structuri cu competențe în controlul și 

recuperarea debitelor aferente fondurilor europene și/sau fondurilor publice nationale aferente 

acestora, după caz. 

6.3 Partenerii au obligaţia de a păstra secretă orice informaţie semnalată ca atare de către celălalt 

partener cu respectarea clauzei 6.2; în cadrul colaborării, fiecare partener va respecta interesele 

celuilalt partener. 

 

7. Încetarea Protocolului de colaborare  

 

7.1 Încetarea prezentului Protocol de colaborare intervine în următoarele situaţii: 
a. la expirarea duratei pentru care a fost încheiat; 
b. la o dată anterioară celei pentru care a fost încheiat, cu acordul părţilor. Oricare din părțile 

prezentului Protocol de colaborare are dreptul să solicite încetarea îndeplinirii obligațiilor stabilite în 
acesta în termen de 15 zile calendaristice după expedierea unei notificări scrise (denunțare 
unilaterală). Încetarea prezentului Protocol de colaborare în aceste condiții nu va atrage răspunderi 
pentru niciuna din părți. 

c. în cazul în care operează rezilierea - nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul Protocol de 
colaborare de către una dintre părți dă dreptul celeilalte părți de a rezilia protocolul cu respectarea 
unui preaviz scris de 15 zile calendaristice. 
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8. Dispoziții finale  

8.1. Toate activitățile derulate ca urmare a prezentului Protocol de colaborare se desfășoară în 
conformitate cu legislația națională în vigoare.  
8.2. Fiecare partener va suporta cheltuielile aferente ce revin părților în vederea executării 
parteneriatului, dacă nu există altă convenție în acest sens.  
8.3. Activitățile desfășurate de Viitorul antreprenor/ Practicant pe parcursul stagiului de practică în 
cadrul Organizației nu vor implica și nu se vor desfășura în cadrul unor relații de muncă și nu obligă 
Organizația să remunereze în vreun fel Viitorul antreprenor/ Practicant.  
8.4. Orice modificare a prezentului Protocol de colaborare se va face în formă scrisă. La această 
clauză nu se poate renunța decât în scris.  
8.5. Orice litigiu se va rezolva pe cale amiabilă între părți. În cazul nesoluţionării litigiului în acest 

mod, acesta va fi supus instanţei judecătoreşti competente.  
8.6 Limba care guvernează prezentul Protocol de colaborare este limba română iar acesta va fi 

interpretat conform legilor din România. 

 
 
Prezentul Protocol de colaborare este încheiat azi, ________________, în 3 exemplare, câte 1 
exemplar unul pentru fiecare parte semnatară, toate exemplarele având aceeași valabilitate 
juridică. 
 

 

Asociația Inceptus România 
 

 
--------------------------------------- 
Organizația 

 
--------------------------------------- 
Viitorul antreprenor/ 
practicantul 

Mihai Andrei POP – 
președinte 
 
 
 
------------------------------------ 
semnătura   

 
---------------------------------------
Nume prenume reprezentant 
legal  
 
--------------------------------------- 
semnătura 

 
 
 
 
 
--------------------------------------- 
semnătura 

Anca Andreea MICLEA – 
manager proiect 
 
 
 
------------------------------------- 
semnătura 

  

 



 
 

Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
Titlul proiectului: START UP AIR - Antreprenoriat Inovativ în regiunea Nord-Vest 
Axa prioritară: 3 - Locuri de muncă pentru toți 
Apel proiecte: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană 
Cod proiect: POCU/82/3/7/103955 
 

   Pag.17 din 24 

 

Anexa 4 

 
 

RAPORT DE EVALUARE  
A STAGIULUI DE PRACTICĂ 

 
Practicant ...................................................... 

 
Preambul 
Stagiul de practică/schimbul de bune practici în domeniul antreprenorial se desfășoară în cadrul 
proiectului „START UP AIR - Antreprenoriat Inovativ în Regiunea Nord-Vest”, co-finanțat din 
Fondul Social European prin POCU 2014-2020, Contract de finanțare nr. POCU 82/3.7/103955, cod 
SMIS 103955. 
Scopul principal al proiectului este acela de a se implica în dezvoltarea culturii antreprenoriale în 
regiune, de a educa și susține viitorii antreprenori în demersul lor de a-și deschide o afacere. În 
cadrul proiectului 60 dintre acești viitori antreprenori vor putea beneficia de o finanțare 
nerambursabilă în valoare de aproximativ 33.000 euro (echivalentul în lei), pentru afaceri non-
agricole nou înființate, în domenii competitive din mediul urban.   
Stagiul de practică urmărește sprijinirea și consilierea viitorului antreprenor/ Practicant pentru a 
facilita integrarea acestuia în mediul de afaceri, îndrumarea acestuia în alegerea celor mai 
potrivite opțiuni tehnologice și economice, precum și încurajarea pentru deprinderea de abilități, 
aptitudini și informații pe care acesta să le utilizeze în vederea dezvoltării unei afaceri sustenabile 
în conformitate cu propriul Plan de afaceri selectat pentru finanțare. 
Prezentul raport de evaluare s-a întocmit ca urmare a derulării stagiului de practică/schimbului de 
bune practici în domeniul antreprenorial realizat în baza protocolului de colaborare nr........ din 
data de ............ 
  

A. PĂRȚI IMPLICATE 

1. Viitorul antreprenor/ Practicant  

Nume şi prenume .......................................................................................... 

Telefon ...................................................................................................... 

Email ........................................................................................................ 

Cod CAEN plan de afacere ............................................................................... 

 

2. Întreprinderea/Organizația  

Denumire .................................................................................................. 

Sediu social/punct de lucru ............................................................................ 

CUI/CIF .................................................................................................... 

Nr.ordine în Registrul Comerțului ..................................................................... 

Date contact (email, telefon, website) .............................................................. 

Cod CAEN principal/secundar autorizat: ............................................................. 

 



 
 

Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
Titlul proiectului: START UP AIR - Antreprenoriat Inovativ în regiunea Nord-Vest 
Axa prioritară: 3 - Locuri de muncă pentru toți 
Apel proiecte: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană 
Cod proiect: POCU/82/3/7/103955 
 

   Pag.18 din 24 

 

3. Mentor de practică  

Nume şi prenume .......................................................................................... 

Telefon ...................................................................................................... 

Email ........................................................................................................ 

Funcția ocupată ............ ............................................................................... 

 

B. LOCAȚIA DE DESFĂȘURARE 

 La sediul firmei ......................................................................... 

 Pe teren 

 

C. PERIOADA ȘI DURATA STAGIULUI DE PRACTICĂ  

Data începerii: …………………………………………………………………... 

Data finalizării: ………………………………………………………………….. 

Durată: 40 de ore 

 

D. ASPECTE STUDIATE PE DURATA STAGIULUI DE PRACTICĂ 

Stagiul de practică s-a desfășurat de către Viitorul antreprenor/ Practicant pe parcursul a 40 de 

ore în cadrul Organizației și a urmărit studierea următoarelor aspecte în raport cu tipologia 

propriei afaceri/ propriului Plan de afaceri selectat în cadrul proiectului: 

 

Nr.crt. Tematică Descriere Nr.ore 

1.  Structura 

organizatorică și 

resurse umane 

sistemul de conducere, specificul firmei și a 

departamentelor sale: resurse umane, 

financiar, marketing, logistica, 

administrativ etc 

 

aprox. 8 ore 

2.  Fluxul operațional procesul de realizare a produsului/ 

serviciului care constituie obiectul Planului 

de Afaceri dezvoltat cu accent pe fluxul 

tehnologic (recepție materii prime, 

proiectare produs, execuție, verificare, 

livrare produs/prestare serviciu); relația cu 

furnizorii și cerințe generale și specifice 

privind caracteristicile materialelor și 

componentelor aprovizionate; efort de 

realizare produs/serviciu (ore x om lucrate, 

aprox. 16 

ore 
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competențe necesare) 

 

3.  Procesul tehnologic procesul tehnologic, utilaje/ dispozitive/ 

scule şi/sau verificatoare utilizate în cadrul 

realizării produselor 

 

aprox. 4 ore 

4.  Management aplicațiile informatice existente, circuitul 

documentelor și a înregistrarilor generate în 

procesul de realizare produs/ prestare 

serviciu 

 

aprox. 4 ore 

5.  Strategia de vânzări relația cu clienții și gestiunea portofoliului 

de clienți; analizarea concurenței 

 

aprox. 4 ore 

6.  Marketing elemente ale strategiei de marketing (plan 

de promovare, etc.) 

 

aprox. 4 ore 

TOTAL 40 ore 

 

 

E. ACTIVITĂȚI ÎN CARE A FOST IMPLICAT PRACTICANTUL 

 Activități de informare-documentare asupra specificului organizației (forma de 

constituire, natura acționariatului, natura capitalului, obiectul de activitate) 

 Activități de informare-documentare asupra sistemului de management și organizare 

- structura organizatorică (sistemul de conducere, departamente, șefi de echipă) 

 Activități de analiză a resurselor organizaționale: statut, resurse umane 

(organigrama, tipuri de contracte de muncă, fișa postului), resurse materiale (spațiu, dotări, 

echipamente), resurse financiare (tipuri de documente financiare utilizate de organizație) 

 Activităţi de analiză a politicilor şi procedurilor privind managementul resurselor 

umane (criterii recrutare şi selecţie personal, regulament evaluare performanţe personal) 



 
 

Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
Titlul proiectului: START UP AIR - Antreprenoriat Inovativ în regiunea Nord-Vest 
Axa prioritară: 3 - Locuri de muncă pentru toți 
Apel proiecte: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană 
Cod proiect: POCU/82/3/7/103955 
 

   Pag.20 din 24 

 

 Activităţi de informare-documentare asupra rigorilor şi cerinţelor organizaţiei 

(regulament de ordine interioară, regulament etic, standarde şi norme privind forme de 

comunicare în interiorul organizaţiei, etc) 

 Activități de informare-documentare asupra specificului serviciilor și activităților 

 Activități de informare-documentare-observare directă a procesului de realizare a 

produsului/ serviciului (fluxul tehnologic, materii prime, materiale, utilaje, scule utilizate, relația 

cu furnizorii, efort de realizare produs/serviciu) 

 Activități de informare-documentare asupra modului de realizare a înregistrărilor în 

cadrul firmei, circuitul documentelor, aplicații informatice folosite 

 Activități de stocare și arhivare documente  

 Activități de informare-documentare privind strategia de vânzări, relația cu clienții, 

identificarea și analiza principalilor concurenți 

 Activități de informare-documentare-observare directă a modului de elaborare și 

implementare a strategiei de marketing și promovare 

 Activități de observare directă (participare la ședințe de lucru derulate în 

organizație sau la clienții organizației) 

 

F. CONCLUZIILE STAGIULUI DE PRACTICĂ: 

(evaluarea generală a practicantului, sugestii și recomandări pentru implementarea cu succes a 

planului de afaceri al practicantului, etc) 

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...................................................................................... 

 

G. ANEXE: 

Anexa 1 - Chestionar de evaluare a stagiului de practică de către practicant 

 

H. SEMNĂTURI 

 

 

 

Nume prenume Funcție Organizație Semnătura 

Întocmit   

Mentor 
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................................ practică 

 

................................. 

Aprobat  

................................ 

 

Reprezentant 

legal 

 

................................. 

 

Luat la 

cunoștință 

 

................................. 

 

Viitor 

antreprenor/ 

practicant 

-  
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Anexa 1 la raport 

 

Chestionar de evaluare 

a stagiului de practică de către practicant 

 

 

 

Nume prenume practicant: ................................................. 

 
În calitate de persoană al cărui Plan de Afaceri a fost selectat spre finanțare în cadrul proiectului 
„START UP AIR - Antreprenoriat Inovativ în Regiunea Nord-Vest”, co-finanțat din Fondul Social 
European prin POCU 2014-2020, Contract de finanțare nr. POCU 82/3.7/103955, cod SMIS 103955, 
am efectuat un stagiu de practică/ schimb de bune practici în domeniul antreprenorial:  

 Denumire întreprindere/organizație: ....................................... 

 Nume și prenume mentor: .................................................... 

 Locație derulare stagiu: ....................................................... 

 Perioadă derulare stagiu: ..................................................... 

 

În urma derulării stagiului de practică, am dobândit următoarele competențe/abilități/informații 

utile în vederea dezvoltării unei afaceri sustenabile, în conformitate cu propriul Plan de afaceri 

selectat pentru finanțare, în domenii legate de: 

(Se va bifa în funcție de specific) 

 

a. Structura organizatorică și resurse umane 

 sistemul de conducere,  

 resurse umane,  

 resurse financiare şi flux financiar,  

 marketing,  

 logistică,  

 administrativ 

 altele. Care........... 

 

b. Fluxul operațional 

 recepție materii prime 

 proiectare produs 

 execuție 

 verificare 

  livrare produs/prestare serviciu) 

 relația cu furnizorii  
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 caracteristicile materialelor și componentelor aprovizionate 

 realizare produs/serviciu (ore x om lucrate, competențe necesare) 

 altele. Care........... 

 

c. Procesul tehnologic 

 derulare proces tehnologic 

 utilaje/ dispozitive/ scule şi/sau verificatoare utilizate în cadrul realizării produselor 

 altele. Care........... 

 

d. Management 

 aplicațiile informatice utilizate în procesul de management 

 circuitul documentelor și a înregistrărilor generate în procesul de realizare produs/ 

prestare serviciu 

 altele. Care........... 

 

e. Strategia de vânzări 

 relația cu clienții și gestiunea portofoliului de clienți 

 analizarea concurenței 

 altele. Care........... 

 

f. Marketing 

 elemente ale strategiei de marketing (plan de promovare, etc) 

 altele. Care........... 

 
 

LECȚII ÎNVĂŢATE  
OBLIGATORIU! Specifică minim 3 lecții învățate ca urmare a derulării stagiului de practică: 
(elemente de interes, utile pe care le poți aplica în afacerea ta) 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

MĂSURI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A PLANULUI DE AFACERI 

OBLIGATORIU! Descrie minim 3 acțiuni/activități pe care ar trebui să le întreprizi în etapa 

viitoare pentru a include în Planul tău de afaceri lecțiile învățate 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Semnătura                                                                                Data 

 


