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I. DISPOZIȚII GENERALE  
 

1.1. Cadru general  
 
Titlul proiectului: „Educația juridică și antreprenorială – cheia succesului în afaceri! (IUS 
SMART)”, cod MySMIS 140103, contract nr. 24316/20.12.2021. 
 
Obiectiv general: Dezvoltarea competențelor juridice și antreprenoriale pentru 350 de studenți 
din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) și încurajarea înființării și 
dezvoltării de întreprinderi mici și mijlocii care activează în sectoarele economice cu potențial 
competitiv, identificate conform Strategiei Naționale pentru Competitivitate (SNC) sau în 
domeniile de specializare inteligentă, conform Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și 
Inovare (SNCDI). 
 
Obiective specifice: 
OS1. Dezvoltarea competențelor juridice și antreprenoriale pentru 350 de studenți în vederea 
înființării de afaceri, prin furnizarea unui program de formare și organizarea unui concurs de 
planuri de afaceri. 
OS2. Sprijinirea unui număr de 21 de studenți din cadrul UAIC prin acces la activități de formare, 
consiliere, mentorat, stagii de practică și activități de tip întreprinderi simulate, cu accent pe 
sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de 
specializare inteligenta conform SNCDI în vederea ocupării unui loc de muncă, pe parcursul a 30 
de luni. 
OS3. Formarea abilităților necesare pentru managementul unei afaceri în cazul a 21 de 
beneficiari, prin derularea unui program de mentorat personalizat, în vederea înființării și 
funcționării a 21 de întreprinderi în regiunea de Nord Est 
OS4. Susținerea funcționării celor 21 afaceri înființate în cadrul proiectului, prin dezvoltarea de 
mecanisme de monitorizare și prin oferirea de suport pentru asigurarea sustenabilității firmelor 
nou-înființate și menținerea celor 65 locuri de muncă nou-create, pe o perioadă de minim 6 luni 
de la finalizarea finanțării. 
 
Durata proiectului IUS SMART 

 24 luni: 21 decembrie 2021 – 20 decembrie 2023 
 

Valoarea totală a proiectului este de 8.904.758,33 lei, din care suma de 8.870.030,64 lei 
reprezintă cofinanţarea Uniunii Europene din Fondul Social European prin Programul Operațional 
Capital Uman 2014-2020.  

 
Sursa de finanțare  
FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 6: 
Educație și competențe, COMPONENTA 1: Innotech Student  

 
Beneficiar: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 
 
Avantajele proiectului 

 Organizarea a 3 evenimente online de informare tip conferință cu următoarele 
paneluri: 

o Drept antreprenorial  
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o Inovare socială  

o Dezvoltare inteligentă 

o Protecția mediului și dezvoltare durabilă 

 Organizarea unui program gratuit de formare în domeniul competențelor 

antreprenoriale, autorizat la Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC); 

 Oferirea de sprijin în elaborarea unui plan de afaceri; 

 Participarea la un concurs de planuri de afaceri în urma căruia cele mai bune 21 de 

planuri de afaceri vor primi finanțare cuprinsă între 40.000 și 100.000 de euro, în 

funcție de numărul de locuri de muncă create de firmele nou înființate; 

 Participarea la activități de tipul întreprinderi simulate și la stagii de practică (pentru 

care se acordă o subvenție de 750 de lei/persoană); 

 Servicii personalizate de consiliere, consultanță și mentorat pentru definitivarea 

planului de afaceri și demararea afacerii (activitățile se vor desfășura în cadrul BUSINESS 

HUB UAIC) 

o Servicii de consultanță, în vederea înființării start-up-urilor( în cadrul HUB-ului 
vor fi organizate sesiuni de informare în care vor fi abordate subiecte de interes 
pentru dezvoltarea afacerilor) 

o Organizarea de evenimente la care vor fi invitați antreprenori de succes, în 
vederea schimbului de bune practici. 

 
Grup țintă și criterii de selecție:   

 350 de studenți  

 Să aibă calitatea de student înmatriculat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, la: 
o studii de licență - sunt eligibili studenții înmatriculați cel puțin în anul 2 de studii de 

licență (pentru specializările la care durata studiilor de licență este 3 ani), respectiv 
cel puțin în anul 3 de licență (pentru specializările la care durata studiilor de licență 
este 4 ani); 

o master sau 
o doctorat 

 Să aibă domiciliul/reședința în regiunea Nord-Est; 

 Să fie interesați de deschiderea unei afaceri în regiunea Nord Est; 

 Nu a mai beneficiat de sprijin din alte proiecte cu finanțare europeană pentru activități 
similare - programe de formare în domeniul competențelor antreprenoriale, activități de tip 
întreprinderi simulate, stagii de practică, consiliere/ consultanță/ mentorat. 

 
Prezenta metodologie este elaborată în cadrul activităţii A 1.6. Efectuarea de stagii de practică, 
din cadrul proiectului IUS SMART, stabileşte cadrul general de organizare, derulare, monitorizare 
şi evaluare a stagiilor de practică la partenerii de practică (naţionali). 

 

1.2. Documente de referință 
 
Metodologia de organizare, derulare, monitorizare şi evaluare a stagiilor de practică este 
elaborată în concordanţă cu normele legale aflate în vigoare şi respectă prevederile 
următoarelor documente: 

 ghidul Solicitantului Condiţii Specifice Innotech Student POCU 2014-2020, obiectivul 
specific 6.13 – Creşterea numărului absolvenţilor de învăţământ terţiar universitar şi 
nonuniversitar care îşi găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activităţi de învăţare 
la un potenţial loc de muncă/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu 
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potenţial competitiv, identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă, 
conform SNCDI; 

 cererea de finanţare a proiectului „Educația juridică și antreprenorială - cheia succesului 
în afaceri!” (IUS SMART), Cod proiect: POCU/829/6/13/140103; 

 contractul de finanţare nr. 24316/20.12.2021, semnat între Ministerul Fondurilor 
Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Capital 
Uman şi Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în calitate de beneficiar al 
finanţării pentru proiectul POCU/829/6/13/140103; 

 

II. SELECȚIA STUDENȚILOR DIN GRUPUL ȚINTĂ  
 

La stagiile de practică organizate în cadrul proiectului IUS SMART vor participa studenți care 

îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:  

 Fac parte din grupul țintă al proiectului:  
o Să aibă calitatea de student înmatriculat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din 

Iași, la: 
 studii de licență - sunt eligibili studenții înmatriculați cel puțin în anul 2 de 

studii de licență (pentru specializările la care durata studiilor de licență este 
3 ani), respectiv cel puțin în anul 3 de licență (pentru specializările la care 
durata studiilor de licență este 4 ani); 

 master sau 
 doctorat 

o Să aibă domiciliul/reședința în regiunea Nord-Est; 
o Să fie interesați de deschiderea unei afaceri în regiunea Nord Est; 
o Nu a mai beneficiat de sprijin din alte proiecte cu finanțare europeană pentru 

activități similare - programe de formare în domeniul competențelor antreprenoriale, 
activități de tip întreprinderi simulate, stagii de practică, consiliere/ consultanță/ 
mentorat. 

 Au fost selectați în vederea acordării ulterioare a ajutorului de minimis, în urma 
concursului de Planuri de Afaceri.  

 

III. REPARTIZAREA STUDENȚILOR DIN GRUPUL ȚINTĂ PE 

ÎNTREPRINDERI PARTENERE 
 

Repartizarea studenţilor din grupul ţintă pe întreprinderi partenere unde se vor efectua stagiile 

de practică se organizează transparent, obiectiv şi echitabil, cu respectarea  principiului 

egalității de șanse și nediscriminării și se va realiza fără condiționări, deosebiri, excluderi, 

preferinţe, restricţii bazate pe criterii de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie 

socială, convingeri, gen, vârstă, handicap, situaţie sau responsabilitate familială și alte 

asemenea criterii care pot conduce la acte de discriminare directă sau indirectă. Pe întreaga 

perioadă de derulare a stagiilor de practică se va asigura respectarea principiilor privind 

egalitatea de șanse și gen, nediscriminare și dezvoltare durabilă, în acord cu prevederile legale. 

Cele 21 de persoane ale caror planuri de afaceri au fost selectate în vederea acordarii ulterioare 

a ajutorului de minimis, în cadrul întreprinderilor pe care le vor înființa, și maxim 3 persoane 

din lista de rezervă vor efectua un stagiu de practică organizat în cadrul unei întreprinderi 
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existente, funcționale, a cărei activitate economică face parte din aceeași grupă CAEN cu cea 

aferentă planului de afaceri. 

 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prin intermediul Responsabilului activitate 
întreprinderi simulate și stagii de practică din cadrul proiectului IUS SMART,va intermedia 
identificarea întreprinderii în care va avea loc stagiul de practică. Pentru identificarea firmelor 
pentru derularea stagiilor de practică se va colabora cu SAS (Societatea Antreprenorială 
Studentească) din cadrul UAIC, pentru dezvoltarea unor parteneriate deja existente în cadrul 
activităților derulate de SAS și unde există deschidere din partea firmelor de a împartăși din 
experiența lor tinerilor antreprenori dar și prin identificarea de noi firme care activează în 
domeniile de activitate. 
 

Pe perioada desfășurării acestuia, stagiarii vor fi coordonați și îndrumați de un reprezentant al 
întreprinderii, cu rol de mentor a cărui activitate de coordonare și îndrumare a stagiarului va fi 
remunerată prin plata unui onorariu al cărui tarif orar respectă plafoanele salariale prevăzute 
în Orientari privind accesarea finanțarilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014- 
2020. 
 

IV. DURATA STAGIULUI DE PRACTICĂ  
 

Stagiile de practică pentru care s-au încheiat conveții de practică (cf. ANEXA 3) se vor desfășura 
în perioada 21 mai – 17 iunie 2022.  
 

Stagiul va avea o durată de 40 de ore și se va desfășura la sediul social sau, după caz, la punctul 
de lucru al întreprinderii selectate. 
 

V. EFECTUAREA STAGIULUI DE PRACTICĂ  
 
Stagiul de practică se efectuează în urma semnării convenţiei de practică (cf. ANEXA 3) de către 
toate părţile implicate, şi se va desfăşura, monitoriza şi evalua potrivit prevederilor secţiunilor 
următoare. 
 
Participarea la stagiul de practică va fi demonstrată prin prezentarea următoarelor documente: 

 raport de stagiu de practică în care vor fi descrise activitațile la care a participat 
cursantul, semnat de cursant și de reprezentantul legal al întreprinderii (cf. ANEXA 4); 

 copia CIF sau extrasul ONRC al operatorului economic care asigură stagiul de practică, 
document care să justifice alegerea acestuia din punct de vedere al sectorului economic 
în care îsi desfășoară activitatea.  

 
Pentru sprijinirea și motivarea celor 21 de persoane se va acorda o subvenție în cuantum de 750 
de lei/persoană – condiționată de o rată de prezență de minim 90% din timpul total de derulare 
a activităților stagii de practică și întreprinderi simulate. 
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5.1. Obligaţii ale mentorilor: 
 
Mentorii vor avea următoarele obligații în derularea stagiului de practică:  
 plasarea iniţială a studenţilor la întreprinderile gazdă; 
 asigurarea unei legături continue între angajator (prin reprezentantul acestuia/mentor), 

student şi echipa de management a proiectului; 
 oferirea de sprijin şi îndrumare constantă şi neîntârziată studenţilor practicanţi, în funcţie 

de nevoile exprimate de aceştia; 
 monitorizarea continuă a derulării stagiului de practică (on-site sau on-line prin e-mail, 

întâlniri pe platforme dedicate, telefonic etc.), anticiparea potenţialelor derapaje şi 
propunerea de soluţii către echipa de management a proiectului; 

 completarea şi depunerea raportului de stagiu - după modelul oferit de Anexa X la prezenta 
metodologie - (online, semnat olograf şi scanat, pe adresa de email a tutorelui de practică 
şi fizic, semnat olograf şi depus la tutore), în termen de 48 de ore de la finalizarea stagiului; 

 mentorul desemnat de organizaţia parteneră de practică va organiza şi superviza activitatea 
zilnică a studentului practicant pe parcursul stagiului, realizând la final o evaluare a 
activităţii acestuia (acordând, după caz, unul dintre calificativele nesatisfăcător, 
satisfăcător, bine sau foarte bine). 
 

 

5.2. Obligaţii ale studenţilor 
 
 prezentarea la întreprinderile partenere conform programului pre-stabilit prin convenţia cu 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi; 
 îndeplinirea activităţilor profesionale stabilite de întreprinderile partenere la care 

efectuează stagiul, cu respectarea programului zilnic stabilit de acesta; 
 respectarea cu stricteţe a prevederilor regulamentelor interne ale întreprinderilor partenere 

(de ex. disciplina muncii, protecţia şi securitatea în muncă, confidenţialitatea); 
 urmărirea consecventă a obiectivelor stagiului şi dobândirii competenţelor prevăzute pentru 

domeniul specific de pregătire profesională; 
 participarea la întâlniri periodice cu tutorele la care a fost repartizat sau cu membrii echipei 

de management/implementare a proiectului, după caz; 
 aducerea neîntârziată la cunoştinţa tutorelui sau echipei de management a proiectului a 

oricăror derapaje/probleme ce ar putea afecta derularea în bune condiţii a stagiului; 
 
Întreruperea/neefectuarea integrală a stagiului de practică de către student, precum şi 
neîndeplinirea obligaţiilor ulterioare ce decurg din această metodologie, din motive imputabile 
studentului, va avea drept consecinţă obligaţia studentului de a rambursa integral sumele 
alocate din proiect de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi pentru realizarea stagiului. 
 

VI. MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA STAGIULUI DE PRACTICĂ 
 
Efectuarea stagiilor de practică prevăzute în proiect va fi monitorizată atât de Responsabil 
activitate intreprinderi simulate si stagii de practică din echipa de implementare a proiectului, 
cât şi de un mentor/reprezentant din partea angajatorului unde se efectuează stagiul, astfel: 
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 reprezentantul echipei de implementare – fizic, on-line - întâlniri periodice programate 
pe platforme dedicate (MsTeams, Zoom), e-mail transmis de către studentul practicant 
pentru indicarea progresului/problemelor întâmpinate, telefonic etc.; 

 mentor/reprezentant din partea întreprinderii partenere – zilnic, direct, la locul 
efectuării stagiului de practică. 

 
Evaluarea finală a studentului practicant pentru stagiul efectuat revine Responsabilului 
activitate întreprinderi simulate și stagii de practică din echipa de implementare a proiectului 
care va lua în considerare conținutul raportului de stagiu şi calificativul obţinut de studentul 
practicant din partea mentorului desemnat din întreprinderea parteneră de practică. 
 

VII. DISPOZIŢII FINALE 
 

Participarea studenţilor în grupul ţintă al proiectului POCU/829/6/13/140103, confirmă acceptarea 
integrală, din partea acestora, a prezentei metodologii. 
 
Prezenta metodologie a fost elaborată în cadrul proiectului „Educația juridică și antreprenorială 
- cheia succesului în afaceri!” (IUS SMART), Cod proiect: POCU/829/6/13/140103, şi urmează a 
fi modificată şi completată în funcţie de nevoile specifice care decurg din implementarea 
proiectului şi de eventualele modificări ale contractului de finanţare sau ale cadrului de 
implementare a proie 
ctului. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit de: 
 

Avizat de: 

Responsabil activitate întreprinderi 
simulate și stagii de practică   
Prof.univ.dr. Sorin Gabriel ANTON 

Manager proiect 
 

Lect. univ. dr. Nicolae-Horia ȚIȚ 
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ANEXA 1 

LISTA PLANURILOR DE AFACERI PROPUSE SPRE FINANȚARE 
în urma concursului Planurilor de afaceri 

organizat în cadrul proiectului „Educația juridică și antreprenorială - cheia succesului în afaceri!” (IUS SMART) 
Cod proiect: POCU/829/6/13/140103 

 

Nr.  
crt.  

Nr. 
Dosar 

CAEN principal 

Valoare 
totala 

buget (cf 
dosar) 

Contributie 
proprie 

Valoare 
ajutor de 
minimis 

solicitata in 
proiect 

VALOARE AJUTOR 
DE MINIMIS 

APROBATA SPRE 
FINANȚARE 

Nr 
locuri 

de 
muncă 

REZULTAT 
FINAL 

1 646 
4774 Comert cu amanuntul al articolelor 
medicale si ortopedice, in magazine 
specializate  

373.123,66 32.130,00 340.993,66 311.677,57 4 99,00 

2 593 
5920 Activitati de realizare a înregistrarilor 
audio si activitati de editare muzicala  

474.420,00 0,00 474.420,00 433.632,91 7 94,50 

3 591 
1512-Fabricarea articolelor de voiaj si 
marochinarie a articolelor de harnasament; 
4772 Comert 

593.950,00 109.600,00 484.350,00 442.709,20 5 92,50 

4 608 7311 Activitati ale agentiilor de publicitate  153.186,60 0,00 153.186,60 140.016,76 2 92,00 

5 650 
4120 Lucrari de constructii a cladirilor 
rezidentiale si nerezidentiale  

484.320,68 0,00 484.320,68 442.682,40 5 92,00 

6 607 
1071-Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor 
si a produselor de patiserie 

494.710,00 10.360,00 494.710,00 442.709,20 5 89,50 

7 617 1102 Fabricarea vinurilor din struguri  801.796,50 317.446,50 484.350,00 442.709,20 5 88,00 

8 580 
1071 – Fabricarea pâinii; fabricarea 
prăjiturilor și  a produselor proaspete de 
patiserie 

482.731,85 0,00 482.731,85 441.230,17 6 87,50 

9 664 1089-Fabricarea altor produse alimentare 484.350,00 0,00 489.534,90 442.709,20 5 86,50 

10 671 1072 Fabricarea biscuitilor si piscoturilor  502.145,58 17.795,58 496.444,29 442.709,20 6 86,00 

11 590 
1039-Prelucrarea si conservarea fructelor si 
legumelor 

495.005,49 10.655,49 484.350,00 442.709,20 5 86,00 
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12 652 1083 Prelucrarea ceaiului si cafelei  398.252,56 0,00 398.252,56 364.013,78 7 85,50 

13 620 
6201 Activitati de realizare a software-ului la 
comanda  

208.369,00 14.280,00 194.089,00 177.402,68 8 85,50 

14 599 
8690-Alte activitati referitoare la sanatatea 
umana 

298.443,81 7.833,81 298.443,81 265.625,52 3 85,00 

15 642 5610-Restaurante 500.000,00 15.650,00 500.000,00 442.709,20 5 85,00 

16 621 
1629 Fabricarea altor produse din lemn; 
fabricarea articolelor din pluta, paie si din 
alte material  

227.910,70 34.170,70 196.248,37 177.083,68 2 85,00 

17 604 4520-intretinerea si repararea autovehiculelor 542.656,03 58.306,03 484.350,00 442.709,20 5 85,00 

18 630 9329 Alte activitati recreative si distractive  193.000,00 11.548,63 181.451,37 165.851,53 2 85,00 

19 656 5610-Restaurante 193.470,00 0,00 193.470,00 176.836,89 2 83,50 

20 640 9329-Alte activitati recreative si distractive 219.986,23 26.246,23 199.986,23 177.083,68 2 83,00 

21 598 
4772 Comert cu amanuntul al incaltamintei si 
articolelor din piele, in magazine specializate  

386.814,24 0,00 386.814,24 353.558,84 4 81,50 

REZERVA 618 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere  204.386,47 204.386,47 193.740,00   2 81,00 

REZERVA 619 3299-Fabricarea altor produse manufacturiere 390.800,41 390.800,41 386.400,41   4 80,50 

REZERVA 
610 

6311-Prelucrarea datelor, admnistrarea 
paginilor web si activitati conexe 

318.338,27 318.338,27 289.788,25   3 80,00 
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FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020  
Axa prioritară 6: Educație și competențe 
Componenta 1: Innotech Student 
O.S.6.13. Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc 
de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă /cercetare/ inovare, cu accent pe 
sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă 
conform SNCDI 
Titlul proiectului: „Educația juridică și antreprenorială - cheia succesului în afaceri!” (IUS SMART) 
Cod proiect: POCU/829/6/13/140103 

ANEXA 2 
 

DECLARAŢIE DE DISPONIBILITATE ŞI EVITARE A DUBLEI FINANŢĂRI 
pentru efectuarea de stagii de practică în cadrul proiectului  

„Educația juridică și antreprenorială - cheia succesului în afaceri!” (IUS SMART) 
Cod proiect: POCU/829/6/13/140103 

 

 

Subsemnatul (a) _________________________________, membru în grupul ţintă al proiectului 

„Educația juridică și antreprenorială - cheia succesului în afaceri!” (IUS SMART) - 

POCU/829/6/13/140103, student (ă) la Facultatea ____________________________, în anul 

_____ de studii, CNP _________________________ posesor (oare) al/ a C.I. cu seria _____, nr. 

_____________, eliberat la data de _____________________ de către __________________, 

declar pe propria răspundere că: 

 am luat la cunoştinţă care sunt condiţiile specifice de efectuare a stagiilor 

de practică în cadrul proiectului sus-menţionat; 

 mă angajez să efectuez integral şi respectând condiţiile impuse stagiul de 

practică în cadrul proiectului sus-menţionat; 

 nu am fost selectat/nu beneficiez de un alt program similar cu finanţare 

europeană pentru acelaşi tip de activităţi; 

 

Menţionez că intenţionez să desfăşor stagiul de practică la compania/ firma: 

________________________________________________________________________________,  

în perioada ______________ - _______________ 

 

 

Data: _______________        Semnătura, 
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FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020  
Axa prioritară 6: Educație și competențe 
Componenta 1: Innotech Student 
O.S.6.13. Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc 
de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă /cercetare/ inovare, cu accent pe 
sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă 
conform SNCDI 
Titlul proiectului: „Educația juridică și antreprenorială - cheia succesului în afaceri!” (IUS SMART) 
Cod proiect: POCU/829/6/13/140103 

ANEXA 3 

CONVENŢIE-CADRU 
privind efectuarea de stagii de practică în cadrul proiectului  

 „Educația juridică și antreprenorială - cheia succesului în afaceri!” (IUS SMART) 
Cod proiect: POCU/829/6/13/140103 

 
Prezenta convenție-cadru se încheie între: 

 

Instituţia de învăţământ superior, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, cu sediul la B-

dul Carol I, Nr. 11, RO-700506, denumită în continuare organizator de practică, reprezentată 

de dl. Prorector pentru programe de licenţă şi activităţi de formare a personalului didactic din 

învăţământul preuniversitar, Conf. univ. dr. Constantin-Iulian DAMIAN, în calitate de 

Ȋmputernicit reprezentant legal,  

 

Întreprinderea ___________________________________________________, cu sediul în 

________________________, str. ___________________________, nr._____, judeţul 

____________, având codul unic de înregistrare nr. ____________________, atribut fiscal RO şi 

număr de ordine în registrul comerţului ________ / _____ / _________, contul IBAN : 

_______________________ deschis la ________________, reprezentată legal prin dl/dna 

_________________ _____________, având funcţia de ________________________, denumită în 

continuare întreprindere parteneră de practică. 

 

Adresa unde se va desfăşura stagiul de practică (dacă diferă de adresa de mai sus):  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

şi  

 

Studentul (a) __________________________________________, (denumit în continuare student 

practicant), având CNP _________________________ posesor (oare) al/ a C.I. cu seria _____, 

nr. _____________, domiciliat în ___________________________________________,  

înmatriculat la Facultatea ______________________________________________ din cadrul 

Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, programul de studii/specializarea 

_______________________________________________, ciclul de studii __________________, în 

anul universitar _______, membru în grupul ţintă al proiectului „Educația juridică și 
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antreprenorială - cheia succesului în afaceri!” (IUS SMART), Cod proiect: 

POCU/829/6/13/140103, număr de telefon ____________, adresă e-mail: __________________; 

 
 

Art. 1. Obiectul convenţiei-cadru 

(1) Convenţia prezentă stabileşte cadrul în care se organizează şi se desfăşoară stagiul de 

practică în vederea obținerii de către membrii grupului țintă din proiect ale caror planuri 

de afaceri au fost selectate în vederea finanțării a unei experiente practice cu privire la 

afacerea dorită în completarea aspectelor și competențelor dobândite în timpul 

programului de formare, ȋn concordanţă cu  obiectivele prevăzute în proiectul „Educația 

juridică și antreprenorială - cheia succesului în afaceri!” (IUS SMART), Cod proiect: 

POCU/829/6/13/140103. 

(2) Stagiul de practică este realizat de studentul practicant în vederea dobândirii 

competenţelor profesionale necesare dezvoltării și implementării Planului de Afaceri 

selectat în vederea finanțării, în cadrul proiectului „Educația juridică și antreprenorială 

- cheia succesului în afaceri!” (IUS SMART), Cod proiect: POCU/829/6/13/140103. 

(3) Modalităţile de derulare a stagiului de pregătire practică sunt descrise în prezenta 

convenţie-cadru. 

 

 

Art. 2. Statutul  studentului practicant 

(1) Studentul practicant rămâne, pe toată durata stagiului de pregătire practică, student al 

instituţiei de învăţământ superior. 

 

 

Art. 3. Durata şi perioada desfăşurării stagiului de practică 

(1) Stagiul de practică se va desfășura în intervalul ____________-_____________, cu o durată 

de 40 de ore. 

(2) Programarea şi durata efectivă pe zile, săptămâni a stagiului de practică va fi stabilită de 

comun acord de cele două instituții. 

(3) Stagiul de practică poate fi efectuat pe grupe. Numărul de grupe și numărul de studenți 

din grupă va fi stabilit de comun acord cu întreprinderea parteneră de practică.  

 

 

Art. 4. Plata şi obligaţiile sociale 

(1) Stagiul de practică se efectuează în cadrul proiectului „Educația juridică și 

antreprenorială - cheia succesului în afaceri!” (IUS SMART), Cod proiect: 

POCU/829/6/13/140103. 

(2) Se va acorda o subvenție studentului practicant în cuantum de 750 de lei/persoană de 

către organizatorul de practică – condiționată de o rată de prezență de minim 90% din 

timpul total de derulare a activităților stagii de practică și întreprinderi simulate. 

(3) Studentul practicant nu poate pretinde un salariu din partea  întreprinderii partenere de 

practică. 
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Art. 5. Responsabilităţile  studentului practicant 

(1) Studentul practicant are obligaţia ca pe durata derulării stagiului de practică să respecte 

programul de lucru stabilit şi să execute activităţile specificate de mentor, în condiţiile 

respectării cadrului legal cu privire la volumul şi dificultatea acestora. 

(2) Pe durata stagiului, studentul practicant respectă regulamentul de ordine interioară al 

întreprinderii partenere de practică. În cazul nerespectării acestui regulament, 

conducătorul întreprinderii partenere de practică îşi rezervă dreptul de a anula convenţia-

cadru, după ce în prealabil a ascultat punctul de vedere al studentului practicant şi al 

mentorului şi a înştiinţat managerul de proiect și responsabilul activitate întreprinderi 

simulate și stagii de practică din cadrul proiectului IUS SMART şi după receptarea 

confirmării de primire a acestei informații. 

(3) Studentul practicant are obligația de a respecta prevederile Metodologiei privind 

organizarea, derularea, monitorizarea şi evaluarea stagiilor de practică în cadrul 

proiectului „Educația juridică și antreprenorială - cheia succesului în afaceri!” (IUS 

SMART), Cod proiect: POCU/829/6/13/140103,  Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice 

pentru POCU 2014-2020 și regulamentele UAIC. 

(4) Studentul practicant are obligaţia de a respecta normele de securitate şi sănătate în 

muncă pe care şi le-a însuşit de la reprezentantul întreprinderii partenere de practică 

înainte de începerea stagiului de practică. 

(5) Studentul practicant se angajează să nu folosească, în niciun caz, informaţiile la care are 

acces în timpul stagiului despre  întreprinderii parteneră de practică sau clienţii săi, pentru 

a le comunica unui terţ, în timpul stagiului sau ulterior.  

(6) Întreruperea/neefectuarea integrală a stagiului de practică de către student, precum şi 

neîndeplinirea obligaţiilor ulterioare ce decurg din prezentul contract, din Metodologia 

privind organizarea, derularea, monitorizarea şi evaluarea stagiilor de practică în cadrul 

proiectului „Educația juridică și antreprenorială - cheia succesului în afaceri!” (IUS 

SMART), Cod proiect: POCU/829/6/13/140103 și din Ghidul Solicitantului Condiţii 

Specifice pentru POCU 2014-2020, din motive imputabile studentului, va avea drept 

consecinţă obligaţia studentului de a rambursa integral sumele alocate din proiect de la 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi pentru realizarea stagiului. 

 

Art. 6. Responsabilităţile  întreprinderii partenere de practică 

(1) Întreprinderea parteneră de practică va stabili un mentor  pentru stagiul de practică, 

selectat dintre salariaţii proprii şi ale cărui obligaţii sunt menţionate în prezenta 

convenţie-cadru. 

(2) Mentorul desemnat de întreprinderea parteneră de practică va organiza şi superviza 

activitatea zilnică a studentului practicant pe parcursul stagiului, realizând la final o 

evaluare a activităţii acestuia (acordând, după caz, unul dintre calificativele 

nesatisfăcător, satisfăcător, bine sau foarte bine). 

(3) În cazul nerespectării obligaţiilor de către studentul practicant, mentorul va contacta 

tutorele de practică (responsabilul activitate întreprinderi simulate și stagii de practică 

din cadrul proiectului IUS SMART). 

(4) Înainte de începerea stagiului de practică, întreprinderea parteneră de practică are 

obligaţia de a face studentului practicant instructajul cu privire la normele de securitate 

şi sănătate în muncă, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Printre responsabilităţile 
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sale, întreprinderea parteneră de practică va lua măsurile necesare pentru securitatea şi 

sănătatea în muncă a practicantului, precum şi pentru comunicarea regulilor de prevenire 

asupra riscurilor profesionale. 

(5) Întreprinderea parteneră de practică trebuie să pună la dispoziţia studentului practicant 

toate mijloacele necesare pentru dobândirea competenţelor precizate. 

 

 

Art. 7. Obligaţiile organizatorului de practică 

(1) Organizatorul de practică desemnează tutore de practică Responsabilul activitate 

întreprinderi simulate și stagii de practică din cadrul proiectului IUS SMART, responsabil 

cu planificarea, organizarea şi supravegherea desfăşurării pregătirii practice.  

(2) În cazul în care derularea stagiului de pregătire practică nu este conformă cu 

angajamentele luate de către întreprinderea parteneră de practică în cadrul prezentei 

convenţii, conducătorul instituţiei de învăţământ superior (organizator de practică) poate 

decide întreruperea stagiului de pregătire practică conform convenţiei-cadru, după 

informarea prealabilă a conducătorului întreprinderii partenere de practică şi după 

receptarea confirmării de primire a acestei informaţii. 

 

Art. 8. Persoane desemnate de organizatorul de practică şi întreprinderea parteneră de 

practică 

(1) Mentorul - persoana care va avea responsabilitatea studentului practicant din partea  

întreprinderii partenere de practică. Întreprinderea parteneră de practică a desemnat ca 

mentor  pe dl. /dna. __________________________________________________________, 

având funcţia/poziţia de _______________________, telefon________________, email: 

___________. 

(2) Tutorele - persoana responsabilă cu urmărirea derulării stagiului de practică din partea 

organizatorului de practică. Tutorele de practică responsabil cu urmărirea derulării 

stagiului de practică pentru studentul __________________________________________ 

este dl. Prof.univ.dr. Sorin Gabriel ANTON - Responsabil activitate întreprinderi simulate 

și stagii de practică în cadrul proiectului IUS SMART, telefon 0723149039, email: 

sorin.anton@uaic.ro. 

 

Art. 9. Evaluarea stagiului de pregătire practică  

(1) Evaluarea finală a studentului practicant pentru stagiul efectuat revine tutorelui 

desemnat, care va lua în considerare conținutul raportului de stagiu şi calificativul obţinut 

de studentul practicant din partea mentorului desemnat din instituţia organizatoare de 

practică. 

 

Art. 10. Raportul privind stagiul de practică pentru fiecare student 

(1) În timpul derulării stagiului de practică, mentorul împreună cu tutorele de practică vor 

supraveghea practicantul în permanenţă. Vor fi monitorizate atât nivelul de dobândire a 

competenţelor profesionale, cât şi comportamentul şi modalitatea de integrare a studentului 

practicant în activitatea întreprinderii partenere de practică (disciplină, punctualitate, 

responsabilitate în rezolvarea sarcinilor, respectarea regulamentului de ordine interioară al 

întreprinderii/instituţiei publice etc.). 
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(2) La finalul stagiului de practică, mentorul evaluează activitatea studentului în raportul 

stagiului de practică și printr-un calificativ (după modelul furnizat de organizatorul de 

practică), pe baza aprecierii activităţii concrete desfăşurate şi a nivelului de dobândire a 

competenţelor de către practicant. Se va evalua activitatea practicantului pe parcursul 

stagiului, elementele de legatură dintre Planul de Afaceri propus spre finanțare în cadrul 

proiectului IUS SMART şi competenţele practice pe care aceştia trebuie să le deţină pentru 

dezvoltarea și implementarea afacerii.  

(3) Raportul stagiului de practică se va depune în maxim 48 de ore de la finalizarea stagiului de 

practică la Responsabilul activitate întreprinderi simulate și stagii de practică. 

 

Art. 11. Sănătatea şi securitatea în muncă. Protecţia socială a practicantului 

(1) Întreprinderea parteneră de practică are obligaţia respectării prevederilor legale cu privire 

la sănătatea şi securitatea în muncă a studentului practicant pe durata stagiului de 

practică. 

(2) Studentului practicant i se asigură protecţie socială conform legislaţiei în vigoare. Ca 

urmare, conform dispoziţiilor Legii nr. 346/2002 privind asigurările pentru accidente de 

muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare, studentul practicant 

beneficiază de legislaţia privitoare la accidentele de muncă pe toată durata efectuării 

pregătirii practice. 

(3) În cazul unui accident suportat de studentul practicant, fie în cursul lucrului, fie în timpul 

deplasării la lucru, organizatorul de practică se angajează să înştiinţeze asigurătorul cu 

privire la accidentul care a avut loc. 

 

Art. 12. Condiții facultative de desfășurare a stagiului de pregătire practică 

(1) Indemnizație, gratificări sau prime acordate studentului practicant: Se va acorda o 

subvenție studentului practicant în cuantum de 750 de lei/persoană de către organizatorul 

de practică – condiționată de o rată de prezență de minim 90% din timpul total de derulare 

a activităților stagii de practică și întreprinderi simulate. 

(2) Avantaje eventuale (plata transportului de la și la locul desfășurării stagiului de practică, 

tichete de masă, acces la cantina  organizaţiei partenere de practică etc.) - nu este cazul. 

(3) Alte precizări -  nu este cazul. 

 

Art. 13. Prevederi finale  

(1) Prezenta Convenție-cadru este valabilă pentru implementarea activităților proiectului 

„Educația juridică și antreprenorială - cheia succesului în afaceri!” (IUS SMART), Cod 

proiect: POCU/829/6/13/140103. 

(2) Conținutul prezentei Convenții-cadru se completează cu dispozițiile Metodologiei privind 

organizarea, derularea, monitorizarea şi evaluarea stagiilor de practică în cadrul 

proiectului „Educația juridică și antreprenorială - cheia succesului în afaceri!” (IUS 

SMART), Cod proiect: POCU/829/6/13/140103 și Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice 

pentru POCU 2014-2020 . 

(3) Orice dispută care poate lua naştere din sau în legătură cu prezenta Convenţie va fi 

soluţionată pe calea negocierilor între Părţi, iar în situaţia în care acestea nu ajung la 

niciun acord privind soluţionarea acestei dispute, aceasta va fi soluţionată de instanţele 

competente. 
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(4) Prezenta Convenţie-cadru s-a încheiat la data de ____________în 3 (trei) exemplare 

originale, câte unul pentru fiecare parte. 
 

Organizator de practică 
 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din 
Iaşi  

Ȋmputernicit reprezentant legal, 
Conf. univ. dr. Constantin-Iulian DAMIAN 
Prorector pentru programe de licenţă, 
master şi activităţi de formare a 
personalului didactic din învăţământul 
preuniversitar  
 
Semnătura_____________________________ 
 
 
Manager proiect, 
Lect.univ.dr. Nicolae-Horia ȚIȚ 
 
Semnătura_____________________________ 
 
 
Responsabil financiar, 
Gabriela Irina CERNENCO 
 
Semnătura__________________________ 
 
 
Responsabil juridic, 
Diana GRUMĂZESCU 
 
Semnătura__________________________ 
 
 

Întreprindere parteneră de practică 
 

Reprezentant legal, 
Nume şi prenume 

 
_________________________ 

Funcţia 
 

_________________________ 
 

Semnătura______________________________ 
 
 

Mentor, 
Nume şi prenume 

 
_________________________ 

Funcţia 
 

_________________________ 
 

Semnătura______________________________ 
 

Responsabil activitate întreprinderi 
simulate și stagii de practică,   
Prof.univ.dr. Sorin Gabriel ANTON  
 
Semnătura__________________________ 
 
 
Student-practicant 
Nume şi prenume__________________ 
 
Semnătura__________________________ 
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FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020  
Axa prioritară 6: Educație și competențe 
Componenta 1: Innotech Student 
O.S.6.13. Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc 
de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă /cercetare/ inovare, cu accent pe 
sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă 
conform SNCDI 
Titlul proiectului: „Educația juridică și antreprenorială - cheia succesului în afaceri!” (IUS SMART) 
Cod proiect: POCU/829/6/13/140103 

ANEXA 4  

RAPORT PRIVIND STAGIUL DE PRACTICĂ 
pentru studentul titular al stagiului de practică în cadrul proiectului  

„Educația juridică și antreprenorială - cheia succesului în afaceri!” (IUS SMART) 
Cod proiect: POCU/829/6/13/140103 

 

 

Nume şi prenume student practicant:  

 

Întreprindere parteneră: Denumire  

CUI 

Domenii de activitate (inclusiv CAEN): 

 

CAEN principal  

CAEN secundar 

Adresa întreprinderii de practică:  

 

Perioada de desfășurare a stagiului de practică:  

 

Mentor desemnat de întreprinderea parteneră:  Funcția 

Nume prenume 

Tutore desemnat de organizatorul de practică: Responsabil activitate întreprinderi 
simulate și stagii de practică,   
Prof.univ.dr. Sorin Gabriel ANTON  

 

ACTIVITĂŢI PROFESIONALE DESFĂSURATE DE STUDENTUL PRACTICANT: 
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COMPETENŢE DOBÂNDITE/EXERSATE DE STUDENTUL PRACTICANT:  

 

 

 

 

 

 

 

APORTUL ACTIVITĂŢII DERULATE ASUPRA BENEFICIARULUI, PRECUM ŞI IMPACTUL ANTICIPAT AL 

ACESTEIA ASUPRA DEZVOLTĂRII PROFESIONALE ŞI CARIEREI BENEFICIARULUI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRECIEREA DERULĂRII STAGIULUI DE PRACTICĂ DE CĂTRE MENTOR:  

 

 NESATISFĂCĂTOR 

 SATISFĂCĂTOR 

 BINE 

 FOARTE BINE 

GRAD DE REALIZARE A STAGIULUI DE PRACTICĂ DE CĂTRE STUDENTUL PRACTICANT 

 

____ ore realizate din totalul de 40 de ore, reprezentând o prezență de ____% din totalul stagiului. 
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EVENTUALELE PROBLEME ÎNTÂMPINATE 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXE RAPORT:  

 copia CIF și extrasul ONRC al operatorului economic 

 

Data: __/___/______ 

MENTOR, 

Funcția ___________________________________ 

 

Numele şi prenumele____________________________ 

 

 

Semnătura________________________________________ 

TUTORE, 

Responsabil activitate întreprinderi 
simulate și stagii de practică,   
Prof.univ.dr. Sorin Gabriel ANTON  

 

 

Semnătura___________________________________ 

 

 

REPREZENTANT LEGAL, 
Funcția ___________________________________ 

 

Numele şi prenumele____________________________ 

 

 

Semnătura________________________________________ 

 
 
STUDENT-PRACTICANT, 
Numele şi 

prenumele____________________________ 

 

 

Semnătura____________________________________ 
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FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020  
Axa prioritară 6: Educație și competențe 
Componenta 1: Innotech Student 
O.S.6.13. Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de 
învățare la un potențial loc de muncă /cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de 
specializare inteligentă conform SNCDI 
Titlul proiectului: „Educația juridică și antreprenorială - cheia succesului în afaceri!” (IUS SMART) 
Cod proiect: POCU/829/6/13/140103 

ANEXA 5 

RAPORT DE EVALUARE FINALĂ 
 

Nr. 
crt. 

Nr. 
Dosar 

CAEN principal 
Întreprindere 
parteneră de 

practică 

Domenii de activitate (inclusiv 
CAEN principal și secundar) 

Aprecierea 
derulării 

stagiului de 
către 

mentor 

Nr. de ore 
realizate la 
stagiul de 
practică 

Grad de 
relizare a 

stagiului de 
practică (%) 

1 646 
4774 Comert cu amanuntul al 
articolelor medicale si ortopedice, 
in magazine specializate  

     

2 593 
5920 Activitati de realizare a 
înregistrarilor audio si activitati de 
editare muzicala  

     

3 591 
1512-Fabricarea articolelor de 
voiaj si marochinarie a articolelor 
de harnasament; 4772 Comert 

     

4 608 
7311 Activitati ale agentiilor de 
publicitate  

     

5 650 
4120 Lucrari de constructii a 
cladirilor rezidentiale si 
nerezidentiale  
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Nr. 
crt. 

Nr. 
Dosar 

CAEN principal 
Întreprindere 
parteneră de 

practică 

Domenii de activitate (inclusiv 
CAEN principal și secundar) 

Aprecierea 
derulării 

stagiului de 
către 

mentor 

Nr. de ore 
realizate la 
stagiul de 
practică 

Grad de 
relizare a 

stagiului de 
practică (%) 

6 607 
1071-Fabricarea painii; fabricarea 
prajiturilor si a produselor de 
patiserie 

     

7 617 
1102 Fabricarea vinurilor din 
struguri  

     

8 580 
1071 – Fabricarea pâinii; fabricarea 
prăjiturilor și  a produselor 
proaspete de patiserie 

     

9 664 
1089-Fabricarea altor produse 
alimentare 

     

10 671 
1072 Fabricarea biscuitilor si 
piscoturilor  

     

11 590 
1039-Prelucrarea si conservarea 
fructelor si legumelor 

     

12 652 
1083 Prelucrarea ceaiului si 
cafelei  

     

13 620 
6201 Activitati de realizare a 
software-ului la comanda  

     

14 599 
8690-Alte activitati referitoare la 
sanatatea umana 

     

15 642 5610-Restaurante      

16 621 
1629 Fabricarea altor produse din 
lemn; fabricarea articolelor din 
pluta, paie si din alte material  

     

17 604 
4520-intretinerea si repararea 
autovehiculelor 

     

18 630 
9329 Alte activitati recreative si 
distractive  

     

19 656 5610-Restaurante      
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Nr. 
crt. 

Nr. 
Dosar 

CAEN principal 
Întreprindere 
parteneră de 

practică 

Domenii de activitate (inclusiv 
CAEN principal și secundar) 

Aprecierea 
derulării 

stagiului de 
către 

mentor 

Nr. de ore 
realizate la 
stagiul de 
practică 

Grad de 
relizare a 

stagiului de 
practică (%) 

20 640 
9329-Alte activitati recreative si 
distractive 

     

21 598 
4772 Comert cu amanuntul al 
incaltamintei si articolelor din 
piele, in magazine specializate  

     

REZERVA 
618 

3299 Fabricarea altor produse 
manufacturiere  

     

REZERVA 
619 

3299-Fabricarea altor produse 
manufacturiere 

     

REZERVA 
610 

6311-Prelucrarea datelor, 
admnistrarea paginilor web si 
activitati conexe 

     

 
TUTORE, 

Responsabil activitate întreprinderi simulate și stagii de practică,   
Prof.univ.dr. Sorin Gabriel ANTON  

 

 

Semnătura___________________________________ 


