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I. DOMENIUL DE APLICABILITATE : 

     

Prezenta Metodologie stabilește cadrul general pentru organizarea Atelierelor de 

practică destinate grupului țintă și se aplică în cadrul proiectului „Stagii de practică și 

orientare profesională pentru elevii din regiunea Nord-Vest”- 

POCU/633/6/14/130626, co-finanțat de Uniunea Europeană din Fondul European Social 

prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 : 

- Echipei de implementare a proiectului; 

- Participanților; 

- Partenerilor de practică. 

 

Metodologia prezintă modalitatea de identificare și selecție a participanților, a 

partenerilor de practică, modalitatea de desfășurarea a Atelierelor, drepturile și obligațiile 

partenerilor și ale participanților, etc. 

 

Atelierele de practică vor fi organizate în afara stagiilor de practică obligatorii 

conform planului de învățământ. Acestea vizează organizarea unor sesiuni de instruire 

practică și un schimb de experiență în afara țării, respectiv în Franța, Italia și Grecia în 

vederea dezvoltării de noi competențe cu precădere dezvoltarea unor competențe soft, 

așa cum a rezultat din Analiza nevoilor de competențe pe piața muncii  elaborată în 

cadrul proiectului. 

 

Etape în organizarea Atelierelor : 
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II. SELECȚIA PARTICIPANȚILOR 

     

Grupul țintă este format din 185 de elevi din Regiunea Nord-Vest înregistrați în 

cadrul proiectului „Stagii de practică și orientare profesională pentru elevii din 

regiunea Nord-Vest”- POCU/633/6/14/130626 și care îndeplinesc cumulativ 

următoarele condiții: 

❖ au domiciliul în regiunea Nord-Vest; 

❖ sunt înscriși în grupul țintă al proiectului; 

❖ sunt vaccinați împotriva COVID-19. 

 

Principiile care stau la baza selecției participanților sunt: 

 

 

 
 

Selecția participanților se va realiza printr-un proces transparent, în baza unor 

criterii de selecție și de departajare clar definite.  
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Vor fi selectați: 

❖ 6 elevi pentru Atelierul de practică din Franța; 

❖ 6 elevi pentru Atelierul de practică din Italia; 

❖ 8 elevi pentru Atelierul de practică din Grecia. 

 

Etapele de selecție: 

 
* În situația în care în perioada de depunere a candidaturilor nu sunt înscrise suficiente candidaturi pentru 

acoperirea numărului maxim de elevi pentru Atelier, perioada de depunere se va prelungi cu 2-3 zile. Dacă 

1
• Publicarea calendarului de selecție

2

• Depunerea candidaturilor (4 zile lucrătoare de la data publicării 
calendarului) *

3

• Interviu individual

• Evaluarea candidaturilor (pe parcursul primirii candidaturilor)

4
• Publicarea raportului intermediar de selecție ( în ziua finalizării evaluării)

5

• Depunerea contestațiilor (1 zi lucrătoare de la data publicării raportului 
intermediar)

6

• Soluționarea contestațiilor ( 1 zi lucrătoare de la finalizarea perioadei de 
depunere a contestațiilor)

7

• Publicarea procesului verbal de soluționare a contestațiilor

• Publicarea raportului final de selecție
(în aceeași zi cu soluționarea contestațiilor)
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nici după prelungire nu sunt suficiente candidaturi, procesul de selecție se va relua. Persoanele care deja 

au depus candidaturi pentru Atelierul respectiv vor rămâne pentru evaluare. 

 

Calendarele de selecție, pentru fiecare atelier în parte, vor fi publicate pe canalele 

de comunicare disponibile în cadrul proiectului, astfel încât să fie respectate principiile 

enumerate mai sus: 

❖ Website proiect:  

https://pocu.napocaporolissum.ro/stagii-de-practica-si-orientare-profesionala-pentru-

elevii-din-regiunea-nord-vest-pocu-633-6-14-130626-30-07-2020/ 

❖ Facebook-ul proiectului. 

 

 

Criterii de selecție: 

 
Criterii de departajare: 

 
 Cererile de înscriere la Atelierele de practică se vor realiza în scris prin 

completarea unui formular de înregistrare online, astfel încât data și ora depunerii care 

vor constitui criteriu de departajare să fie înregistrată. Fiecare 

1
• Cerere de înscriere la aceste ateliere de lucru

2
• Fișa de evaluare a elevului la stagiile de practică de către 

expertul stagii de practică;

3
• Caietul de practică completat până în momentul înscrierii la 

Atelier;

4
• Fișa de prezență a elevului la stagiile de practică până la 

momentul înscrierii la Atelier.

1

• Data și ora înregistrării cererii de înscriere la atelierele de 
practică în afara țării;

2
• Media școlară pe ultimul semestru încheiat.

https://pocu.napocaporolissum.ro/stagii-de-practica-si-orientare-profesionala-pentru-elevii-din-regiunea-nord-vest-pocu-633-6-14-130626-30-07-2020/
https://pocu.napocaporolissum.ro/stagii-de-practica-si-orientare-profesionala-pentru-elevii-din-regiunea-nord-vest-pocu-633-6-14-130626-30-07-2020/
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cerere va primi un cod care va fi comunicat celui înscris, astfel încât să se asigure regulile 

privind prelucrarea datelor cu caracter personal în momentul publicării rezultatelor. 

Evaluarea candidaturilor se va realiza în baza Interviului individual și a 

criteriilor de selecție. Cuantificarea acestora este prezentată în Fișa de evaluare a 

candidaturii (Anexa 1 la prezenta Metodologie). În funcție de punctajul primit de 

candidați se va realiza o clasificare a acestora, iar pentru departajarea candidaților cu 

punctaje egale se vor utiliza criteriile de departajare. Candidații minori vor prezenta la 

interviu acordul reprezentantului legal cu privire la acceptul participării la Atelierul de 

practică organizat în afara țării (Anexa 6 la prezenta Metodologie). 

Rezultatele evaluării vor fi consemnate în Raportul intermediar de selecție 

(Anexa 2 la prezenta Metodologie) și vor fi publicate pe canalele de comunicare 

disponibile în cadrul proiectului: 

❖ Website proiect:  

https://pocu.napocaporolissum.ro/stagii-de-practica-si-orientare-profesionala-pentru-

elevii-din-regiunea-nord-vest-pocu-633-6-14-130626-30-07-2020/ 

     ❖   Facebook-ul proiectului. 

 

Evaluarea candidaturilor se va realiza de către o comisie formată din: 

❖ Expert stagii practică 2 

❖ Expert GT teren  

❖ Expert GT birou. 

În situația în care vor exista contestații cu privire la procesul de selecție, rezolvarea 

acestora se va realiza de către comisia de evaluare a contestațiilor formată din: 

❖ Manager proiect; 

❖ Asistent manager; 

❖ Expert stagii practică 1. 

 

Contestațiile se vor realiza în scris de către cei care se simt nedreptățiți și vor fi 

înregistrate în ordinea depunerii, în registrul de intrări-ieșiri. Contestațiile ( Anexa 7 – 

Model contestație din prezenta metodologie) se vor trimite pe adresa de mail 

practica_elevi@napocaporolissum.ro, în ziua specificată în calendarul de selecție.  

În urma contestațiilor primite va fi reluat procesul de evaluare a candidaturilor, concluziile 

fiind consemnate în Procesul-verbal de soluționare a contestațiilor  (Anexa 3 la 

prezenta Metodologie). Acesta va fi publicat pe canalele de comunicare disponibile în 

cadrul proiectului: 

https://pocu.napocaporolissum.ro/stagii-de-practica-si-orientare-profesionala-pentru-elevii-din-regiunea-nord-vest-pocu-633-6-14-130626-30-07-2020/
https://pocu.napocaporolissum.ro/stagii-de-practica-si-orientare-profesionala-pentru-elevii-din-regiunea-nord-vest-pocu-633-6-14-130626-30-07-2020/
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❖ Website proiect:  

https://pocu.napocaporolissum.ro/stagii-de-practica-si-orientare-profesionala-pentru-

elevii-din-regiunea-nord-vest-pocu-633-6-14-130626-30-07-2020/ 

❖ Email către elevii care au depus contestație. 

 

După finalizarea evaluării candidaturilor (incluzând dacă este cazul soluționarea 

contestațiilor), rezultatele finale vor fi consemnate în Raportul final de selecție (Anexa 

4 la prezenta Metodologie) și vor fi publicate pe canalele de comunicare disponibile în 

cadrul proiectului: 

❖ Website proiect:  

https://pocu.napocaporolissum.ro/stagii-de-practica-si-orientare-profesionala-pentru-

elevii-din-regiunea-nord-vest-pocu-633-6-14-130626-30-07-2020/ 

❖ Email către cei selectați. 

Elevii selectați vor semna un Contract de practică (Anexa 5 la prezenta Metodologie) în 

care vor fi detaliate aspectele legate de participarea la Atelier. 

 

III. IDENTIFICAREA ȘI SELECȚIA PARTENERILOR DE PRACTICĂ     

 

Identificarea partenerilor de practică se va realiza prin intermediul colaboratorilor 

Asociației din regiunile vizate.  

 

Va fi selectat cel puțin 1 partener de practică din fiecare regiune: 1 Franța, 1 Italia 

și 1 Grecia.  

 

 

Criteriile de selecție: 

 

https://pocu.napocaporolissum.ro/stagii-de-practica-si-orientare-profesionala-pentru-elevii-din-regiunea-nord-vest-pocu-633-6-14-130626-30-07-2020/
https://pocu.napocaporolissum.ro/stagii-de-practica-si-orientare-profesionala-pentru-elevii-din-regiunea-nord-vest-pocu-633-6-14-130626-30-07-2020/
https://pocu.napocaporolissum.ro/stagii-de-practica-si-orientare-profesionala-pentru-elevii-din-regiunea-nord-vest-pocu-633-6-14-130626-30-07-2020/
https://pocu.napocaporolissum.ro/stagii-de-practica-si-orientare-profesionala-pentru-elevii-din-regiunea-nord-vest-pocu-633-6-14-130626-30-07-2020/
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IV. DESFĂȘURAREA ATELIERELOR 

     

Modul de desfășurare al atelierelor: 

 

❖ Atelierul de practică Franța 

- Număr de participanți: 6 elevi; 

- Număr de însoțitori: 1 expert (expert din echipa de implementare a proiectului) : 

Manager proiect/Expert stagii practică 1/Expert stagii practică 2/Expert grup țintă 

birou/Expert grup țintă teren; 

- Durata: 8 zile, incluzând și deplasarea; 

- Costuri acoperite  prin proiect: transport, cazare, masă, materiale consumabile 

pentru practică (dacă este cazul); 

- Activități: schimb de bune practici, exersarea deprinderilor practice, însușirea unor 

noi tehnici de lucru, exersarea și formarea deprinderilor soft (comunicare, 

relaționare, lucru în echipă, rezolvarea de probleme, etc). 

- Întocmirea raportului de practică de către fiecare elev; 

- Acordarea diplomei de participare. 

 

❖ Atelierul de practică Italia 

- Număr de participanți: 6 elevi; 

- Număr de însoțitori: 1 expert (expert din echipa de implementare a proiectului): 

Manager proiect/Expert stagii practică 1/Expert stagii practică 2/Expert grup țintă 

birou/Expert grup țintă teren; 

- Durata: 14 zile, incluzând și deplasarea; 

- Costuri acoperite  prin proiect: transport, cazare, masă, materiale consumabile 

pentru practică (dacă este cazul); 

1
• Domeniu de activitate: turism și alimentație publică;

2
• Disponibilitatea de a aloca un tutore de practică/un expert care să 

asigure informarea și formarea participanților;

3
• Disponibilitatea de a primi cei 6/8 participanți în schimb de 

experiență.
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- Activități: schimb de bune practici, exersarea deprinderilor practice, însușirea unor 

noi tehnici de lucru, exersarea și formarea deprinderilor soft (comunicare, 

relaționare, lucru în echipă, rezolvarea de probleme, etc); 

- Întocmirea raportului de practică de către fiecare elev; 

- Acordarea diplomei de participare. 

 

❖ Atelierul de practică Grecia 

- Număr de participanți: 8 elevi; 

- Număr de însoțitori: 2 experți (expert din echipa de implementare a proiectului) : 

Manager proiect/Expert stagii practică 1/Expert stagii practică 2/Expert grup țintă 

birou/Expert grup țintă teren; 

- Durata: 14 zile, incluzând și deplasarea; 

- Costuri acoperite  prin proiect: transport, cazare, masă, materiale consumabile 

pentru practică (dacă este cazul); 

- Activități: schimb de bune practici, exersarea deprinderilor practice, însușirea unor 

noi tehnici de lucru, exersarea și formarea deprinderilor soft (comunicare, 

relaționare, lucru în echipă, rezolvarea de probleme, etc); 

- Întocmirea raportului de practică de către fiecare elev; 

- Acordarea diplomei de participare. 

 

 

V. DISPOZIȚII FINALE : 

     

Prezenta Metodologie va fi adusă la cunoștința tuturor celor implicați. Modificarea 

acesteia se va putea realiza oricând pe perioada de implementare a proiectului în situația 

unor evenimente neprevăzute, cu respectarea principiilor enumerate la capitolul II. 

 

 

VI. ANEXE: 

     

- Anexa 1- Fișa de evaluare a candidaturii 

- Anexa 2- Raport de selecție intermediar 

- Anexa 3- Proces verbal de soluționare a contestațiilor 

- Anexa 4- Raport de selecție final 

- Anexa 5- Contract de practică 
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- Anexa 6- Acord părinte/reprezentant legal cu privire la participarea la Atelierul de 

practică organizat în afara țării 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 1- Fișa de evaluare a candidaturii 

 

FIȘA DE EVALUARE A CANDIDATURII 

 

1. Nume și prenume candidat:  

 

 

2. Cod candidatură: 

 

 

3. Data și ora depunerii candidaturii (criteriu de departajare 1): 

 

 

4. Media pe ultimul semestru încheiat (criteriu de departajare 2): 

 

 

5. Criterii de selecție obligatorii 

(Marcarea cu NU a unui criteriu duce la respingerea candidaturii) 

Nr. 
crt. 

Criteriu DA NU Nu este 
cazul 

1 Cererea de înscriere a fost realizată în termenul prevăzut 
în Calendar 
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2 Cererea de înscriere a fost completată integral    

3 Candidatul este vaccinat împotriva COVID-19    

4 Candidatul a prezentat acordul părinților cu privire la 
participarea la Atelierul de practică organizat în afara 
țării (doar în cazul participanților minori) 

   

 

 

6. Criterii de selecție 

 (Număr maxim de puncte: 60 puncte):  

Nr. crt. Criteriu Punctaj acordat 

1 Fișa de evaluare expert stagii de practică 
- Foarte bine: 20 puncte 
- Bine: 14 puncte 
- Satisfăcător: 7 puncte 
- Nesatisfăcător: 0 puncte 

 

 

2 Caiet de practică (completat până în momentul 
depunerii cererii): 

- Foarte bine: 20 puncte 
- Bine: 14 puncte 
- Satisfăcător: 7 puncte 
- Nesatisfăcător: 0 puncte 

 

 

3 Fișa de prezență la stagiile de practică (până în 
momentul depunerii cererii): 

- 100% prezență: 20 puncte 
- 90-99% prezență: 15 puncte 
- 80-89% prezență: 10 puncte 
- 70-79% prezență: 5 puncte 
- Sub 70% prezență: 0 puncte 

 

4 Total puncte  
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7. Interviu 

(Număr maxim de puncte: 40 puncte):  

Nr. 
crt. 

Criteriu Punctaj 
acordat 

1 Cunoașterea unei limbi străine la nivel conversațional: 
- Engleză: 20 puncte; 
- Franceză pentru Atelierul din Franța: 10 puncte 
- Italiană pentru Atelierul din Italia: 10 puncte. 

Se acordă maxim 30 puncte 

 

2 Coerență în exprimare 
 
Maxim 5 de puncte acordate 

 

3 Dorința de se dezvolta profesional/Plan de de dezvoltare a 
carierei 
 
Maxim 5 de puncte acordate 

 

4 Total  

 

 

 

Comisia de evaluare: 

 

❖ Expert stagii practică 2: _______________________ 

❖ Expert GT teren: _______________________________ 

❖ Expert GT birou: _______________________________ 
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Anexa 2- Raport de selecție intermediar 

 

RAPORT DE SELECȚIE INTERMEDIAR 

 

Prezentul raport de selecția a fost întocmit astăzi,................................., cu ocazia 

evaluării candidaturilor depuse pentru participarea la Atelierul de practică organizat în 

Franța/Italia/Grecia. 

 

Comisia de evaluare a candidaturilor a fost formată din: 

 

Expert stagii practică 2: __________________________ 

Expert GT teren: _______________________________ 

Expert GT birou: _______________________________ 

 

În perioada ……………………………….. au fost depuse un număr de …… 

candidaturi din care, în urma aplicării criteriilor obligatorii de selecție au fost punctate și 

rămase în competiție un număr de ………. candidaturi. 

 

În urma aplicării criteriilor de evaluare a fost obținută următoarea clasificare: 

Cod aplicație Punctaj obținut Clasificare 

  1 

  2 

  ... 

  ... 
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  ... 

 

În urma aplicării criteriilor de departajare pentru punctajele asemănătoare, 

clasificarea se prezintă astfel: 

Cod aplicație Punctaj obținut Criterii de 
departajare 

aplicate 

Clasificare 

   1 

   2 

   3 

   ... 

   .... 

Comisia de evaluare a stabilit candidații participanți la Atelierul de practică ca fiind 

următorii: 

Cod aplicație Clasificare 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 

Pe lista de rezerve, în situația retragerii unui candidat selectat au fost stabiliți 

următorii candidați: 

Cod aplicație Clasificare 

 7 
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 8 

 

Semnături Comisia de evaluare: 

 

Expert stagii practică 2: ______________________ 

Expert GT teren: ____________________________ 

Expert GT birou: ____________________________ 

 

Anexa 3- Proces verbal de soluționare a contestațiilor 

 

PROCES VERBAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR 

depuse în urma publicării Raportului intermediar de selecție a participanților la 

Atelierul de practică organizat în Franța/Italia/ Grecia 

 

Încheiat astăzi, _______________ 

 

De către Comisia de soluționare a contestațiilor formată din: 

❖ Manager proiect: ……………………………………… 

❖ Asistent manager: ……………………………………. 

❖ Expert stagii practică 1: ……………………………………… 

 

Comisia de soluționare a contestațiilor consemnează în perioada eligibilă de 

depunere a contestațiilor prevăzută în calendarul de selecție au fost depuse un număr de 

…….. contestații la Raportul intermediar de selecție, după cum urmează: 

 

Cod aplicație Număr/Data de înregistrare 
a contestației 

  

  

 

În afara perioadei eligibile de depunerea a contestațiilor au fost înregistrate un 

număr de …. contestații, astfel: 
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În urma analizei contestațiilor depuse, Comisia de soluționare a contestațiilor 

constată că:  ……………………………………………………………………………………... 

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

……………………………………………………………………………………………………... 

 

În urma soluționării contestațiilor, Comisia a stabilit candidații participanți la 

Atelierul de practică ca fiind următorii: 

Cod aplicație Clasificare 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 

Pe lista de rezerve, în situația retragerii unui candidat selectat au fost stabiliți 

următorii candidați: 

Cod aplicație Clasificare 

 7 

 8 

Cod aplicație Număr/Data de înregistrare 
a contestației 
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Semnături Comisia de soluționare a contestațiilor: 

❖ Manager proiect: ……………………………………… 

❖ Asistent manager: ……………………………………. 

❖ Expert stagii practică 1: ……………………………………… 

 

 

 

 

Anexa 4- Raport de selecție final 

 

RAPORT DE SELECȚIE FINAL 

 

Prezentul raport de selecția a fost întocmit astăzi,................................., cu ocazia 

evaluării candidaturilor depuse pentru participarea la Atelierul de practică organizat în 

Franța/Italia/Grecia și a contestațiilor la Raportul de selecție intermediar (dacă este 

cazul). 

În perioada ………………………….. au fost depuse un număr de …… candidaturi 

din care, în urma aplicării criteriilor obligatorii de selecție și a soluționării contestațiilor1 au 

fost selectate pentru a participa la Atelierul de practică următoarele candidaturi:  

Cod aplicație Clasificare 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 

 
1 Dacă este cazul 
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Pe lista de rezerve, în situația retragerii unui candidat selectat au fost stabiliți 

următorii candidați: 

Cod aplicație Clasificare 

 7 

 8 

 

Manager proiect, 

……………………………….. 

Anexa 5- Contract de practică 

 
CONTRACT DE PRACTICĂ 

 
I. PĂRȚILE 

Art. 1. Prezentul contract se încheie astăzi, …………………….., între: 
1. ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ NAPOCA POROLISSUM, cu sediul în 
comuna Gilău, sat Gilău, str. Principală, nr. 221-222, jud. Cluj, CIF 28885000, 
reprezentată legal prin Pășcoiu Adina Mihaela, în calitate de președinte, denumită în 
continuare ORGANIZATOR 
și 
2. ………………………………………, cu domiciliul în localitatea …................….., str. 
…..............…., nr. .., bl. .., ap .., jud. …….....…., CNP: …….....................………, identificat 
prin CI seria….. Nr. ……….., în calitate de tutore al elevului ……………, cu domiciliul în 
localitatea …….., str. ……………., nr. ……., bl. ….., ap……, jud. ………., CNP 
…………………………., denumit în continuare BENEFICIAR 
 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 
Art. 2. Obiectul contractului îl constituie participarea la Atelierul de practică organizat în 
…………….. în cadrul proiectului Stagii de practică și orientare profesională pentru elevii 
din regiunea Nord-Vest  – Contract de finanțare nr. POCU/633/6/14/130626, proiect 
cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul 
Operațional Capital Uman 2014-2020. 
Art. 3. Atelierul de practică va fi organizat pe durata a 8 zile în Franța, respectiv 14 zile 
în Italia și Grecia, în perioada ……………………………, incluzând zilele de deplasare. 
 
III. DURATA 

Art. 4. Prezentul contract este  încheiat pe o perioadă de …..luni, începând cu data 
semnării și până la data de…….. 
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IV. CONDIȚII 

Art. 5. Condițiile obligatorii pentru ca Beneficiarul să participe la Atelierul de practică: 
- Să fie înscris în grupul țintă al proiectului Stagii de practică și orientare profesională 
pentru elevii din regiunea Nord-Vest  – Contract de finanțare nr. POCU/633/6/14/130626 
și să fie selectat pentru participarea la Atelierul de practică; 
-  Să prezinte o poliță de asigurare a călătoriei până la data de ………......., în situația în 
care nu s-a realizat o poliță de asigurare prin proiect; 
- Să prezinte până la data de ………………….. o Împuternicire notarială dată de 
părinți/tutore pentru părăsirea țării în perioada organizări Atelierului de practică (în cazul 
elevilor minori); 
- Să prezinte o declarație pe propria răspundere că va respecta regulile impuse de 
Organizatorul și că își asumă toate consecințele în situația în care nu le respectă.  

V. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 
Art. 6: Obligațiile Organizatorului 

a) Asigură costurile legate de transportul, masa și cazarea beneficiarului pe durata 
deplasării; 

b) Desemnează o persoană/2 persoane care să însoțească participanții la Atelierul 
de practică; 

c) Asigură confidențialitatea datelor; 
d) Informează Beneficiarul cu privire la orice modificare legată de modul/condițiile  de 

organizare a Atelierului de practică. 
Art. 7. Obligațiile Beneficiarului 

a) Respectă regulile impuse de Organizator și își asumă consecințele în situația 
nerespectării regulilor; 

b) Are o atitudine corespunzătoare pe perioada desfășurării Atelierului de practică; 
c) Participă la toate activitățile organizate în cadrul Atelierului de practică; 
d) Informează în scris Organizatorul cu privire la imposibilitatea participării la Atelier 

cu cel puțin 30 de zile înainte de data plecării;  
e) Suportă costul deplasării în situația în care solicită retragerea/costurile adiționale 

legate de înlocuirea sa; 
f) Păstrează confidențialitatea informațiilor obținute în perioada desfășurării stagiului 

de practică și prin participare la celelalte activități ale proiectului.  
 

VI. DREPTURILE PĂRȚILOR 
Art. 8. Drepturile Organizatorului 

a) Dreptul la confidențialitatea informațiilor; 
b) Dreptul de a fi informat cu privire la orice modificare sau situație care ar putea 

afecta prezentul contract; 
c) Dreptul de a nu-i fi afectată imaginea; 
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d) Dreptul de i se achita contravaloarea costului deplasării/ costurile adiționale 
cauzate de retragerea Beneficiarului; 

e) Dreptul de a i se respecta condițiile și regulile impuse pentru buna desfășurare a 
Atelierului. 

Art. 9. Drepturile Beneficiarului 
a) Dreptul de participa la Atelierul de practică și de a i se acoperi costurile legate de 

transport, masă și cazare pe perioada deplasării și pe perioada desfășurării 
Atelierului; 

b) Dreptul de a fi informat cu privire la orice modificare legată de modul/condițiilor de 
organizare a Atelierului; 

c) Dreptul la confidențialitatea informațiilor. 
VII. MODIFICAREA CONTRACTULUI 
Art. 10. Modificarea contractului cu acordul ambelor părți prin încheierea unui act 
adițional. 

VIII. FORȚA MAJORĂ 
Art. 11. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. Aceasta exonerează 
părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată 
perioada în care aceasta acţionează.  
Art. 12. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, 
dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.  
Art. 13. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte 
părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la 
dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 
Art. 14. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai 
mare de 15 zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin 
drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretindă celeilalte daune-
interese. 
 
IX. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR  

Art. 15. Părțile vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative 
directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură 
cu îndeplinirea contractului.  
Art. 16. Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, părțile nu 
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca 
disputa să se soluţioneze, de către instanţele judecătoreşti competente. 
 

X. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL  
Art. 17.  Limba care guvernează contractul este limba română.  

 
XI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

Art. 18. Contractul încetează de drept la împlinirea termenului prevăzut la art. 4. 
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Art. 19. Nerespectarea prevederilor prezentului contract de către Beneficiar duce la 
rezilierea contractului și implicit la acoperirea costurilor cu participarea sa. 
 
XII. DISPOZIȚII FINALE 
Art. 20. Prezentul contract a fost încheiat în 2 exemplare originale, câte una pentru fiecare 
parte, astăzi …………………………. 
 
 
ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ  (nume și prenume elev/tutore) 

prin,  
Pășcoiu Adina Mihaela 

Semnătura      Semnătura 
Anexa 6- Acord părinte/reprezentant legal cu privire la participarea la Atelierul de 
practică organizat în afara țării 
 
 
 

ACORD PĂRINTE/REPREZENTANT LEGAL CU PRIVIRE LA PARTICIPAREA LA 
ATELIERUL DE PRACTICĂ ORGANIZAT ÎN AFARA ȚĂRII 

 
 
 

Subsemnatul/a ______________________________________________, domiciliat/ă 

în localitatea __________________________, str. ______________, nr. __, ap. __, jud. 

_________________, CNP: ______________________, identificat/ă prin CI seria ____ 

Nr. _____________, în calitate de tutore al elevului/elevei _______________________, 

 

Declar pe propria răspundere că sunt de acord cu participarea, copilului meu/minorului 

aflat sub tutela mea, la Atelierul de practică organizat în afara țării, în cadrul proiectului 

“Stagii de practică și consiliere profesională pentru 185 de elevi din unități de 

învățământ cu profil de turism și alimentație din regiunea Nord-Vest”, proiect 

cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul 

Operațional Capital Uman 2014-2020, axa prioritară Educație și Competențe, 

iar dacă va fi selectat, mă angajez să îi fac împuternicirea notarială pentru părăsirea 

țării în perioada organizări Atelierului de practică. 
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Părinte/reprezentant legal, 

Nume și prenume _________________ 

Semnătura _____________________ 

 

 

Anexa 7 – Model contestație 

 

CONTESTAȚIE  

 

 

Subsemnatul/a ______________________________________________, domiciliat/ă 

în localitatea __________________________, str. ______________, nr. __, ap. __, jud. 

_________________, CNP: ______________________, identificat/ă prin CI seria ____ 

Nr. _____________,  

 

Doresc să contest rezultatul selecției participanților la Atelierul de practică din ________ 

 

Motivele contestației sunt următoarele: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Elev/ă, 

Nume și prenume _________________ 

Semnătura _____________________ 


