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CADRUL METODOLOGIC GENERAL
de organizarea a stagiilor de practică
1. În sensul Ghidului Solicitantului – Condiții specifice – Romania Start Up Plus,
termenii şi noţiunile folosite au următoarele semnificaţii:
a) Stagiu de practică – activitatea desfăşurată de persoanele selectate în
vedrea acordării ulterioare a ajutorului de minimis, în cadrul unei
întreprinderi existente, funcționale, a cărei activitate economică face
parte din aceeași grupă CAEN cu cea aferentă planului de afaceri selectat;
b) Organizator de practică – SC MONDO CONSULTANȚĂ SRL, partener în
cadrul proiectului;
c) Partener de practică – unitatea economică /întreprinderea

care

desfăşoară o activitate economică ce face parte din aceeași grupă CAEN cu
cea aferentă planului de afaceri selectat al practicantului;
d) Practicant – persoana selectată în vedrea acordării ulterioare a ajutorului
de minimis;
e) Coordonator de formare – persoana desemnată de organizatorul de
practică,

care

asigură

planificarea,

organizarea

şi

supravegherea

desfăşurării stagiului de practică;
f) Mentor – persoana desemnată de partenerul de practică să asigure
condiţiile de desfăşurare a stagiului de practică;
g) Convenţie-cadru privind efectuarea stagiului de practică - acordul
încheiat între organizatorul de practică, partenerul de practică şi
practicant, Anexa 1 la prezenta Metodologie
h) Raportul de practică – document justificativ elaborat de mentorul de
practică privind efectuarea stagiului de practică, Anexa 2 la prezenta
metodologie
i) Portofoliu de practică - document justificativ elaborat de practicant
privind

efectuarea

metodologie

stagiului

de

practică,

Anexa

3

la

prezenta
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2. Stagiul de practică se va desfăşura pe durata a 40 de ore în perioada 01.02 –
21.02.2018.
3. Stagiul de practica se va desfăşura în cadrul unor unităţi economice, care să
corespundă dpdv al clasei CAEN cu planul de afaceri selectat şi să permită
stagiarilor o documentare corespunzătoare în domeniile precizate în Tematica
de practică, Anexa 4 la prezenta Metodologie.
4. Organizatorul de practică va încheia Convenții / Acorduri de practică cu fiecare
întreprindere / unitate economică, partener de practică (Anexa 1)
5. Fiecare stagiar va fi sub îndrumarea unui mentor de practica desemnat de către
partenerul de practică şi a coordonatorului de formare, din partea
organizatorului de practică.
6. Stagiul de practică se desfășoară în timpul săptămânii și /sau în week-end pe
durata programului zilnic de desfăşurare a activității întreprinderii / unității
economice, într-un interval orar cuprins între orele 9.00-22.00, maximum 12
ore/zi, cnf Fișei nominale de prezență la practică, Anexa 5 la prezenta
Metodologie
7. În urma documentării practice, stagiarii vor întocmi un portofoliu de practică,
cuprinzând tratarea problemelor cuprinse în tematica de practică, conform
modelului prezentat în Anexa 3.
8. La încheierea practicii stagiarii vor primi un raport întocmit de mentorul de
practică, vizat cu semnătura reprezentantului legal al partenerului de practică.
9. La încheierea stagiului de practică, stagiarii vor solicita Oganizatorului de
practică o Adeverință, Anexa 6 la prezenta Metodologie, din care să rezulte
efectuarea stagiului de practică.
10. Prezentele prevederi, cât şi tematica de practică şi conţinutul portofoliului de
practică vor fi comunicate în detaliu practicanților, prin intermediul email-ului
și fiecare mentor desemnat împreună cu Coordonatorul formare trebuind să
urmărească respectarea lor.
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11. Întregul proces de organizare, desfășurare, monitorizare și raportare al stagiilor
de practică va fi coordonat de Coordonatorul activități al Partenerului Mondo
Consultanță, în calitate de Organizator de practică.
Material întocmit de
Mario Daniel DROJ
Coordonator
Consultanță

activități

partener

Mondo

