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Proiect: “Sprijinirea initiativelor antreprenoriale din Regiunea Vest” ID 105939 
 
Secțiunea: Concurs Plan Afacere 
 
Începând cu data de 27 decembrie 2018 – vor fi comunicate rezultatele procedurii, 
individual, către fiecare participant la procedură 
 
În data de 03 ianuarie 2019 ora 12 – la sediul CCIA Arad, str. Cloșca nr. 5 se va 

organiza o intalnire cu toți ”participanții selectați” prin Concursul de 

Planuri de Afaceri și cu cei care se regăsesc pe ”Lista de rezervă”. Solicităm 
prezența obligatorie, pentru a clarifica etapele care urmează, din care cea mai 
urgentă este ”Stagiul de practică = 40 ore” 
 
INFORMAȚII – Stagiu practică 
 

1. Firma unde se va desfășura practica nu e obligatoriu să fie pre-aprobată, dar e 
obligatoriu să se poată demonstra că are același cod CAN (activitate principala sau 
secundara) cu cel din planul de afaceri. Exista si posibilitatea ca mentorul de practica 
(din cadrul firmei unde vreti sa faceti stagiul) sa fie remunerat de CCIA Arad, dar va 
trebui sa ne trimiteti cat mai rapid un CV Europass al persoanei respective cu documente 
justificative care atesta experienta (contract de munca, fisa post sau adeverinta). Daca 
CV-ul persoanei va fi aprobat de institutia care monitorizeaza proiectul atunci ea va fi 
platita de CCIA Arad din proiect. 
2. Termenul limita este 11.01.2019 - termen la care trebuie incheiat raportul de 
practica si realizate cele 40 de ore de practica. 
3. Va transmitem un model care sa fie completat de firma la care faceti practica. 
4. Toate activitatile de sprijin se vor derula incepand cu 12.01.2019 timp de 2 ani cu 
persoanele care au castigat. 
5. Contractele de finantare se pot semna in perioada 12.01.2019 - 11.07.2019, dar 
ele depind in special de momentul in care fiecare castigator va infiinta firma - ne vom 
intalni si vom stabili de comun acord un termen - ideal ar fi sa semnati contractul si sa 
incepeti activitatea cat mai rapid pt a avea cele 12 luni de activitate si venituri suficiente 
pentru a cere transa finala (termenul de solicitare si decontare a transei finale nu trebuie 
sa depaseasxa 11.07.2020). 

 
Manager Proiect, 
Dorina PUȘCAȘ 
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FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020  
Axa prioritară 3- Locuri de munca pentru toti 
Obiectiv specific 3.7- Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană 
Titlul proiectului: Sprijinirea initiativelor antreprenoriale din Regiunea Vest 
Beneficiar: CAMERA DE COMERȚ INDUSTRIE ȘI AGRICULTURA ARAD 
Contract POCU/82/3.7/105939 

 
 

Raport stagiu de practică 

 

Nume și prenume mentor……………………………………………. 

Nume si prenume practicant ………………………………………. 

Societatea comercială/ ………………………………………………… 

Cod CAEN (activitate principala sau secundara) al SC (acelasi cu cel din planul de afaceri al 

practicantului) ........................................ 

Perioada efectuării stagiului de practică………………………….. 

 

A. Evaluarea cunostintelor/competentelor dobandite pe perioada efectuării stagiului de practică, în 
conformitate cu programa analitică. 

Nr. 
Crt 

Cunoștințe /Competențe 
Nr. de ore 

alocat 
Calificativul 

obtinut la 
evaluare 

1 Dezvoltarea de produse și servicii, conform cerintelor pietei;    

2 Planificarea afacerii: etapele dezvoltării afacerii, asigurarea 
sustenabilității;  

  

3 Dezvoltarea de relații de colaborare;   

4 Segmentarea pieței;   
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5 Luarea de decizii privind afacerea;   

6 Management financiar: aspecte financiar-contabile, alternative 
pentru cresterea capitalului; 

  

7 Obligații și proceduri fiscale;    

8 Strategia de marketing, planul de vanzări, branding;    

9 Evaluarea performanței: setarea de obiective, metode și tehnici de 
monitorizare 

  

10 Principii etice, responsabilitate socială;    

11 Utilizarea TIC în dezvoltarea afacerii   

12 Proprietatea intelectuală.   

TOTAL ore   

 

Nota: Calificativele evaluare disponibile: E-excelent,  FB – foarte bine, B- bine, S-satisfacator, I -
insuficient 

B. practicantul a dat dovadă de: 

 

1. Curiozitate, gândire creativă, focus pe soluții: 

Da Nu 

  

 

3. Toleranță la ambiguitate și incertitudine 

Da Nu 

  

 

4.  Reacție promptă la schimbări: 

Da Nu 

  

 

5. Abilitatea de a ieși din zona de confort: 
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Da Nu 

  

 

6. Pasiune, entuziasm și motivația personală 

Da Nu 

  

 

7. Încredere în sine și în ceilalți 

Da Nu 

  

 

8. Integritate personală 

Da Nu 

  

 

Concluzie mentorului (evaluare personală și chestionarul de autoevaluare). 

…. 

….. 

…. 

 

 

 Reprezentant legal Mentor de practică Practicant 

Numele și prenumele    

Semnătura    

 

Data:……………….. 

 

• Raportul de stagiu de practică va fi însoțit de copii CIF sau certificat constatator ONRC ale 
firmei in cadrul careia s-a organizat stagiul de practica  


