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Investeşte în oameni ! 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  
Axa prioritară: 2. „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” 
Domeniul major de intervenţie: 2.1 „Tranziția de la școală la viața activă” 
Titlul proiectului: „Practică de calitate pentru manageri – manageri de calitate în practică!” 
Contract: POSDRU/109/2.1/G/81513 
Beneficiar: Academia de Studii Economice din București 

 
 

CONTRACT PENTRU DESFĂŞURAREA PRACTICII DE SPECIALITATE 
Nr………… /….…2012 

 
 

Art. 1: PĂRŢILE CONTRACTANTE  
 

Academia de Studii Economice din Bucureşti, beneficiar al proiectului: „Practică de calitate 
pentru manageri – Manageri de calitate în practică” cofinanţat din FONDUL SOCIAL 
EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 
”Investeşte în oameni!”, contract nr. POSDRU/109/2.1/G/81513, cu sediul în Piaţa Romană nr. 
6, sector 1, cod 010374, C.F. 4433775, cont ......................................, deschis la Trezoreria 
Sectorului 1, reprezentată de prof.univ.dr. PAVEL NĂSTASE, în calitate de Rector, denumită în 
continuare ASE,  

 
şi  
 
.................................................., cu domiciliul în........................................., str. 

......................., nr.............., bl........., sc. ........, etj......., ap......, sector/judeţ.................................., 
student în cadrul programului de 
masterat..........................................................................organizat de Facultatea 
…………………………………….., numit/ă în continuare Practicant, au convenit încheierea 
prezentului contract, cu respectarea următoarelor clauze: 

 
Art. 2: OBIECTUL CONTRACTULUI  
 
Părţile colaborează în vederea desfăşurării activităţii de practică în vederea facilitării 

procesului de inserţie pe piaţa muncii  
 
Art. 3: DURATA CONTRACTULUI  
 
Prezentul contract se încheie pentru perioada februarie – mai 2012. Stagiul de practică 

are o durată obligatorie de 280 de ore. 
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Art. 3: DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR  
 
A. 1 Academia de Studii Economice din Bucureşti se obligă:  

a) Să asigure baza de practică pentru practicant  
b) Să stabilească cadre didactice coordonatoare pentru activitatea de practică; 
c) Să organizeze programe de formare a tutorilor în vederea actualizării competenţelor 

profesionale ale acestora ţinând seama de obiectivului general al POSDRU prin 
corelarea educaţiei şi a pregătirii teoretice pe care o primesc studenţii în cadrul facultăţii, 
cu cerinţele pieţei muncii;  

d) Să acorde la finalul stagiului de practică, în condiţiile în care practicatul îndeplineşte 
toate cerinţele stabilite de echipa de management, o subvenţie de 1.100 lei.  

e) Să acorde la finalul stagiului de practică, în condiţiile în care practicatul îndeplineşte 
toate cerinţele stabilite de echipa de management, un pachet de cărţi de specialitate în 
valoare de 500 lei. 

f)    Să acorde la finalul stagiului de practică, în condiţiile în care practicatul îndeplineşte 
toate cerinţele stabilite de echipa de management, pentru un număr de 23 de practicanţi, 
câte un premiu de 2.200 lei, conform Regulamentului de Concurs al proiectului. 

 
A. 2 Academia de Studii Economice din Bucureşti are dreptul:  

 
a) Să verifice prezenţa şi activitatea practicatului la baza de practică; 
b) Să stabilescă criteriile de acordare a subvenţiei şi premiilor pentru practicanţi. 
 

 
B.1 Practicantul se obligă:  

a) Să participe la stagiul de practică şi să-şi îndeplinescă toate obligaţiile stabilite de 
partenerul de practică al ASE; 

b) Să fie prezent la baza de practică cel puţin 80% din durata obligatorie a stagiului de 
practică; 

c) Să întocmescă documentaţia aferentă stagiului de practică, conform cerinţelor ASE şi să 
le predea profesorului coordonator, curespectarea termenelor stabilite de ASE; 

d) Să aibă un comportament civilizat şi să respectele actele normative interne ale 
partenerului de practică; 

e) Să despăgubească partenerul de practică pentru prejudiciile produse. 
   
B.2 Practicantul are dreptul:  
 

a) Să i se asigure baza de practică; 
b) Să i se acorde la finalul stagiului de practică, în condiţiile în care îndeplineşte toate 

cerinţele stabilite de echipa de management, o subvenţie de 1.100 lei.  
c) Să i se acorde la finalul stagiului de practică, în condiţiile în care îndeplineşte toate 

cerinţele stabilite de echipa de management, un pachet de cărţi de specialitate în valoare 
de 500 lei. 

d) Să i se acorde la finalul stagiului de practică, în condiţiile în care îndeplineşte toate 
cerinţele stabilite de echipa de management, pentru un număr de 23 de practicanţi, câte 
un premiu de 2.200 lei, conform Regulamentului de Concurs al proiectului. 
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Art. 4: CONDIŢII MINIME PENTRU ACORDAREA SUBVENŢIILOR ŞI PREMIILOR 
 
Practicatul poate beneficia de subvenţiile şi premiile prevăzute de proiect dacă 

îndeplineşte cel puţin următoarele cerinţe: 
a) este prezent la baza de practică cel puţin 80% din durata obligatorie a stagiului de 

practică. Un procent mai mare de prezenţă asigură acordarea unui punctaj mai 
mare în evaluarea practicantului. 

b) predă la timp şi integral documentaţia de practică. Calitatea documentaţiei va 
reprezenta criteriu de acordare a subventiilor si a premiilor. 

 
 
Art. 5: LITIGII  
Orice litigiu apărut se va soluţiona pe cale amiabilă, în caz contrar, competenţa teritorială 

este a instanţelor de judecată competente.  
Forţa majoră exonerează părţile de răspundere, iar cel ce o invocă se obligă să o notifice 

celeilalte părţi înainte de a lua o hotărâre care o vizează şi pe cealaltă. 
 
. Art. 6: ALTE CLAUZE 
Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional, incheiat intre partile 

contractante. 
 
 

 
Academia de Studii Economice din Bucureşti                                 Practicant 
 
  RECTOR,            
 Prof. univ. dr. Pavel NASTASE                                                    
                           
                                                                                           
                                                                               
            DIRECTOR GENERAL ADM.,                                                                

Ec. Doina Crişan                                                      
                      
   
       OFICIUL JURIDIC,             
       C.J. Simona Pleşea    
 
                   Manager proiect, 
 Conf. univ. dr. Răzvan Cătălin DOBREA 


