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Anexa 1 

Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 

Axa prioritară 6 Educație și competențe 

Obiectivul specific 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 

Proiect „Dezvoltarea spiritului antreprenorial al studenților și al competitivității noilor întreprinderi din 
România, in condițiile unui acces la piața forței de munca sustenabil și flexibil (FutureBiz)”, 
POCU/829/6/13/141244 

 

CERERE DE ÎNSCRIERE  

la programul de formare „Competențe antreprenoriale, financiare și juridice”  

 

 

 

Subsemnatul / Subsemnata, ........................................................................................................, 
CNP........................................................, adresa Str......................................................, bl. ......., sc. 
......., ap. ....., localitatea ........................., județul ..............., tel. ............................, e-mail 
......................................, solicit înscrierea la programul de formare Competențe antreprenoriale, 
financiare și juridice, organizat în perioada ............................................................, la1 
............................... 

Declar pe propria răspundere că am luat la cunoștință de prevederile legale referitoare la drepturile și 
obligațiile ce-mi revin ca urmare a participării la programul de specializare „Competențe 
antreprenoriale”, din cadrul proiectului „Dezvoltarea spiritului antreprenorial al studenților și al 
competitivității noilor întreprinderi din România, in condițiile unui acces la piața forței de munca 
sustenabil și flexibil (FutureBiz)”, POCU/829/6/13/141244. 

 

 

 

Data:          Semnătura: 

 

  

                                                 
1 Se va completa cu localitatea in care se desfasoara programul de formare, in cazul in care acesta se desfasoara in 
format fizic, sau online, daca acesta se desfasoara in format online 
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Anexa 2 

 

Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 

Axa prioritară 6 Educație și competențe 

Obiectivul specific 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 

Proiect „Dezvoltarea spiritului antreprenorial al studenților și al competitivității noilor întreprinderi din 
România, in condițiile unui acces la piața forței de munca sustenabil și flexibil (FutureBiz)”, 
POCU/829/6/13/141244 

 

 

 

Declaraţie privind respectarea legislatiei de securitate şi sănătate în muncă 

 

 

 Subsemnatul / Subsemnata ,…............................................................ în calitate de participant 
la programul de formare profesională de specializare Competențe antreprenoriale, financiare și 
juridice, desfăşurat în perioada ..................... – ..................... la2 ................, jud. ...................., declar 
pe propria răspundere, sub sancţiunea prevederilor art. 326 din Codul Penal, că am fost instruit din 
punct de vedere al normelor privind sănătatea şi securitatea în muncă şi că pe toata perioada de 
participare la cursul mai sus-mentionat voi respecta prevederile legii nr. 319/2006 a securităţii şi 
sănătăţii în muncă, cu modificarile si completarile ulterioare şi ale altor reglementări din domeniul 
securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi ale contractului de formare profesională. 

 

 

Data:          Semnătura 

 

  

                                                 
2 Se va completa cu localitatea in care se desfasoara programul de formare, in cazul in care acesta se desfasoara in 
format fizic, sau online, daca acesta se desfasoara in format online 
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Anexa 3 

 

Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 

Axa prioritară 6 Educație și competențe 

Obiectivul specific 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 

Proiect „Dezvoltarea spiritului antreprenorial al studenților și al competitivității noilor întreprinderi din 
România, in condițiile unui acces la piața forței de munca sustenabil și flexibil (FutureBiz)”, 
POCU/829/6/13/141244 

 

 

CONTRACT 

de formare profesională 

Nr ………………. din …………… 

 

1. Părţile contractante: 

 

A. ASOCIATIA DE MARKETING A STUDENTILOR DIN ROMANIA, denumit în continuare 
furnizor, reprezentat prin Ciocodeică David, având funcţia de presedinte, cu sediul în Bucuresti, str. 
Str. Pictor St. Dumitrescu, nr. 65, camera 1, sector 4, București, Tel. 0722318332/ 0767006605. 
www.ama.ase.ro Cod Unic de Inregistrare 34086031, posesor al autorizaţiei de furnizor de formare 
profesională pentru Competenţe antreprenoriale, financiare și juridice, seria ......., nr. ..........., 
înmatriculat în Registrul Naţional al furnizorilor de formare profesională a adulţilor cu nr. 
........................................ 

 

B. ………………………......................................……….., CNP..............., CI seria......, numar........ în 
calitate de beneficiar de formare profesională, denumit în continuare beneficiar, cu domiciliul în 
…...................................………..….., str. …...............……….........………, nr. ….., judeţul 
……...............……, telefon …...............…………., email............. 

2. Obiectul contractului: 

Obiectul contractului îl constituie prestarea de către furnizor a serviciului de formare profesională 
„Competenţe antreprenoriale, financiare și juridice”, in cadrul proiectului Dezvoltarea spiritului 
antreprenorial al studenților și al competitivității noilor întreprinderi din România, in condițiile 
unui acces la piața forței de munca sustenabil și flexibil (FutureBiz)”, POCU/829/6/13/141244, 
proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman.  

3. Durata contractului: 

http://www.ama.ase.ro/
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Durata contractului este de 1 lună, începând cu data semnării acestuia de către părți. Durata 
contractului include toate etapele formării profesionale (deplasare, cazare, 16 ore de pregătire 
teoretică şi 24 ore de pregătire practică, examen finalizare, etc). 

4. Valoarea contractului: 

Avand in vedere faptul serviciile furnizate în baza prezentului se deruleaza în cadrul proiectului 
Dezvoltarea spiritului antreprenorial al studenților și al competitivității noilor întreprinderi din 
România, in condițiile unui acces la piața forței de munca sustenabil și flexibil (FutureBiz)”, 
POCU/829/6/13/141244, beneficiarul nu suportă costul aferent acestor servicii. Valoarea totală a 
contractului este de __0__ lei.  

5. Obligaţiile părţilor: 

A) Furnizorul se obligă : 

a) să presteze serviciile de formare profesională, cu respectarea normelor legale şi a metodologilor în 
materie, punând accent pe calitatea formării profesionale; 

b) să asigure resursele umane, materiale, tehnice sau altele asemenea, necesare desfăşurării  

activităţii de formare profesională; 

c) să asigure finalizarea procesului de formare profesională şi susţinerea examenelor de absolvire la 
terminarea stagiilor de pregătire teoretică şi practică; 

d) să asigure instructajul privind protecţia muncii; 

e) să nu impună beneficiarului să participe la alte activităţi decât cele prevăzute în programul de 
formare profesională. 

B). Beneficiarul se obligă: 

a) să frecventeze programul de formare profesională pe întreaga perioadă. Înregistrarea a mai mult de 
10% absenţe nemotivate sau 25% absenţe motivate din durata totală a programului conduce la 
pierderea dreptului beneficiarului de a susţine examenul de absolvire; 

b) să respecte prevederile Legii nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale cu modificările şi completările 
ulterioare; 

c) să utilizeze resursele materiale, tehnice, spaţiile cu destinaţia de sală de curs şi altele asemenea, 
potrivit scopului şi destinaţiei acestora şi numai în cadrul procesului de formare profesională şi în 
prezenţa formatorului, evitând degradarea, deteriorarea sau distrugerea acestora; 

d) să păstreze ordinea, curăţenia şi disciplina pe parcursul frecventării cursurilor de formare 
profesională; 

e) să respecte normele privind protecţia muncii; 

f) să nu manifeste o conduită necorespunzătoare, ireverenţioasă şi/sau violentă faţă de ceilalţi 
participanţi la curs şi faţă de formatori; 

g) să nu fumeze în spaţiile puse la dispozitie prin intermediul Asociatiei; în caz contrar, cursanţii în 
cauză vor suporta sancţiunile în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

h) să asigure buna funcționare a tuturor bunurilor aflate la dispoziția sa în sala de curs, în restaurant, 
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bar, lobby și în cameră; 

i) să nu consume băuturi alcoolice în cameră, ci doar în spațiile special amenajate în acest scop – 
restaurant, bar – și să nu introducă în hotel băuturi alcoolice din afară; 

j) să achite produsele consumate în plus față de cele oferite de către unitatea de cazare ca urmare a 
participării la curs; 

k) să nu deterioreze bunurile și mobilierul din cameră; 

l) să respecte regulamentul de ordine interioară al unității de cazare. 

6. Răspunderea contractuală 

Pentru nerespectarea clauzelor prezentului contract, pentru neexecutarea sau executarea 
necorespunzătoare a contractului partea vinovată răspunde potrivit legii. 

7. Forţa majoră 

Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul în care aceasta este dovedită în condiţiile legii. 

Partea care, din cauză de forţă majoră, nu îşi poate respecta obligaţiile contractuale va înştiinţa în 
scris cealaltă parte contractantă, în termen de cel mult 5 zile de la data încetării situaţiei de forţă 
majoră. 

8. Soluţionarea litigiilor 

Părţile contractante vor depune toate diligenţele pentru rezolvarea pe cale amiabilă a neînţelegerilor 
ce se pot ivi între ele cu ocazia executării contractului. 

Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu este posibilă, părţile se pot adresa instanţei de judecată 
competentă, potrivit legii. 

9. Modificarea, suspendarea şi încetarea contractului 

Contractul poate fi modificat numai prin acordul de voinţă al părţilor, exprimat prin act adiţional la 
prezentul contract. 

Părţile pot stabili de comun acord suspendarea pe o durată limitată a contractului. 

Prezentul contract poate înceta în următoarele condiţii: 

a) prin expirarea termenului şi realizarea obiectului contractului; 

b) prin acordul de voinţă al părţilor; 

c) prin reziliere. 

În cazul în care una din părţi nu îşi respectă obligaţiile asumate prin contract, partea lezată poate cere 
rezilierea contractului. 

10. Clauze speciale  

Părţile contractante pot stabili prin act adiţional şi alte clauze contractuale, dacă acestea nu sunt 
contrare legii. 

11. Dispoziţii finale 

Prezentul contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi a fost încheiat azi ………………, în două 
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exemplare, din care unul pentru furnizor şi unul pentru beneficiar . 

 

 

 

Furnizor,          Beneficiar, 

ASOCIATIA DE MARKETING A  

STUDENTILOR DIN ROMANIA - AMA 

         (Nume şi Prenume, semnătură) 

Presedinte, 

 

CIOCODEICA DAVID-FLORIN 
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Anexa 4a 
Proiect Dezvoltarea spiritului antreprenorial al studenților și al competitivității noilor întreprinderi din 
România, in condițiile unui acces la piața forței de munca sustenabil și flexibil (FutureBiz)”, 
POCU/829/6/13/141244 
 
Catre:          Aprobat, 
AMA ROMÂNIA       Coordonator partener P1 

        Mihai Orzan 
 
In atenţia Domnului Președinte, 
 
 

CERERE COLECTIVĂ DE INSCRIERE LA EXAMENUL DE ABSOLVIRE AL 

PROGRAMULUI DE SPECIALIZARE  

Subsemnatii, absolventi al programului de specializare pentru grupul de competente 
COMPETENTE ANTREPRENORIALE, FINANCIARE ȘI JURIDICE, desfasurat in perioada 
........................................................................., locaţia ......................................................., formator 
......................................................., va rugam sa aprobati inscrierea la examenul de evaluare finala 
din data de ............................................................. 

 
Nr. 
crt. Nume şi prenume Semnătura  

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   

 
Subsemnatul, formator al grupei de cursanti, declar pe propria raspundere că sus-numitii au parcurs 
şi au promovat programul de formare. 
 
Data: ..................................    Nume si semnatura formator, 
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Anexa 4b 
Proiect Dezvoltarea spiritului antreprenorial al studenților și al competitivității noilor întreprinderi din 
România, in condițiile unui acces la piața forței de munca sustenabil și flexibil (FutureBiz)”, 
POCU/829/6/13/141244 
 
Catre:          Aprobat, 
AMA ROMÂNIA       Coordonator partener P1 

        Mihai Orzan 
 
In atenţia Domnului Președinte, 
 
 

CERERE DE INSCRIERE LA EXAMENUL DE ABSOLVIRE AL PROGRAMULUI DE 

SPECIALIZARE  

 
Subsemnatul ..............................................., absolvent al programului de specializare pentru 

grupul de competente COMPETENTE ANTREPRENORIALE, FINANCIARE ȘI JURIDICE, 
desfasurat ONLINE in perioada ........................................................................., formator 
..........................................................................., va rog sa aprobati inscrierea la examenul de evaluare 
finala din data de ............................................................. 

 
 
Data: ..................................    Semnatura cursant, 
 
 
 
Subsemnatul, formator al grupei de cursanti, declar pe propria raspundere că sus-numitul a parcurs 
şi a promovat programul de formare. 
 
 
Data: ..................................    Nume si semnatura formator, 
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Anexa 5a 
Titlul proiectului: „Dezvoltarea spiritului antreprenorial al studenților și al competitivității noilor întreprinderi 
din România, in condițiile unui acces la piața forței de munca sustenabil și flexibil (FutureBiz)”, 
POCU/829/6/13/141244 

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 501/5.253/2003) 
 
 

PROCES-VERBAL 
 
Încheiat astăzi ..................................................... cu ocazia susținerii examenului de absolvire a programului de formare 
profesională Competențe Antreprenoriale, financiare și juridice organizat de Asociaţia de Marketing a Studenţilor din 
România (AMA – România) în perioada ............................................. la3 ................................, jud. .............................. 
Comisia de examinare s-a întrunit în data de .................................. la ora ................. şi a stabilit graficul de desfăşurare a 
examenului de absolvire, după cum urmează:  
Proba teoretică a fost programată în data de: ............................... la ora ..................... 
Proba practică a fost programată în data de: .............................. la ora ...................... 
Graficul de desfăşurare a fost afişat cu .......... ore înainte de începerea examenului de absolvire. 
Au fost verificate condițiile tehnice de desfăşurare a examenului de absolvire care au fost găsite 
corespunzătoare/necorespunzătoare. 
Au fost stabilite subiectele pentru probele examenului de absolvire, după cum urmează: 
Proba practică: Prezentarea unui proiect - maxim 15 min. 
Proba teoretică: Test grilă: 9 întrebări, un singur răspuns corect. 
Candidatilor li s-a prezentat procedura de desfăşurare a examenului. 
Pentru proba scrisă, cele 5 variante propuse au fost introduse in câte un plic şi s-au sigilat. Proba scrisă s-a desfăşurat fără 
evenimente deosebite. 
Pentru proba practică: fiecare cursant si-a prezentat lucrarea practica. Proba practică s-a desfăşurat fără evenimente 
deosebite. 
 
Situația statistică privind rezultatele examenului de absolvire: 

 Număr 
persoane 
înscrise la 

programul de 
formare 

Număr 
persoane 
care au 
finalizat 

programul 
de formare 

Număr 
participanți 
la examenul 
de absolvire 

Număr 
absolvenți 

Număr femei 
absolvente Rata de 

abandon 
(100 – 

2/1*100) % 

Rata de 
promovabilitate 

(4/3*100) % total 
din care 
sub 25 
de ani 

total 
din care 

sub 25 de 
ani 

1 2 3 4 5 6 7 
       

 
Observații / probleme: 
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................... 
 
Comisia de examinare:                                                                                                  Semnaturi: 
 
PREŞEDINTELE COMISIEI DE EXAMINARE: ....................................................... _______________ 
Membru în comisia de examinare:                     ............................................................ _______________ 
Membru în comisia de examinare: - AMA       ............................................................. _______________ 
 

  

                                                 
3 Se va completa cu localitatea in care se desfasoara programul de formare, in cazul in care acesta se desfasoara in 
format fizic, sau online, daca acesta se desfasoara in format online 
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Anexa 5b 
Titlul proiectului: „Dezvoltarea spiritului antreprenorial al studenților și al competitivității noilor întreprinderi 
din România, in condițiile unui acces la piața forței de munca sustenabil și flexibil (FutureBiz)”, 
POCU/829/6/13/141244 

 
 

Anexă la 
 

PROCESUL VERBAL DE EXAMEN 
 
 

Încheiat astăzi _____________ cu ocazia susţinerii examenului de absolvire a programului de 
formare profesională Competențe Antreprenoriale, financiare și juridice organizat de Asociaţia de 
Marketing a Studenţilor din România (AMA – România), în perioada ________________ la4 
................................, 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Numele persoanelor care au abandonat 
programul de formare profesională 

Numele persoanelor care nu s-au înscris la 
examen 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   

 
Comisia de examinare:                                                                                                  Semnături 

PREŞEDINTELE COMISIEI DE EXAMINARE: ................................................. _______________ 

Membru în comisia de examinare:                     ............................................................ _______________ 

Membru în comisia de examinare: - AMA       ...................................................... _______________ 

 
 
  

                                                 
4 Se va completa cu localitatea in care se desfasoara programul de formare, in cazul in care acesta se desfasoara in 
format fizic, sau online, daca acesta se desfasoara in format online 
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Anexa 6a 
Titlul proiectului: „Dezvoltarea spiritului antreprenorial al studenților și al competitivității noilor întreprinderi 
din România, in condițiile unui acces la piața forței de munca sustenabil și flexibil (FutureBiz)”, 
POCU/829/6/13/141244 
 

Asociaţia de Marketing a Studenţilor din România (AMA – România) 
(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 501/5.253/2003) 
 

FOAIA DE NOTARE LA PROBA PRACTICĂ 

la examenul de absolvire a programului de formare profesională de specializare Competențe Antreprenoriale, 
financiare și juridice organizat în data de ............................................. la5 ............................ 

Nr. 
crt. Numele și prenumele Proiect  Nota 1 Nota 2 Media Observații 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
       
       
       

…
 

      
 

Comentarii: 
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
............................................................ 
 
Preşedintele comisiei de examinare, 
 
……………………………………..       …………………… 

(numele şi prenumele)        (semnătura) 
 

Membrii comisiei de examinare: 
 
……………………………………..       …………………… 

(numele şi prenumele)        (semnătura) 
……………………………………..       …………………… 

(numele şi prenumele)        (semnătura) 
  

                                                 
5 Se va completa cu localitatea in care se desfasoara programul de formare, in cazul in care acesta se desfasoara in 
format fizic, sau online, daca acesta se desfasoara in format online 
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Anexa 6b 
Titlul proiectului: „Dezvoltarea spiritului antreprenorial al studenților și al competitivității noilor întreprinderi 
din România, in condițiile unui acces la piața forței de munca sustenabil și flexibil (FutureBiz)”, 
POCU/829/6/13/141244 
 

Asociaţia de Marketing a Studenţilor din România (AMA – România) 
(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 501/5.253/2003) 
 

FOAIA DE NOTARE LA PROBA TEORETICĂ 

la examenul de absolvire a programului de formare profesională de specializare Competențe Antreprenoriale, 
financiare și juridice organizat în data de ............................................. la6 ............................ 

 

Nr. 
crt. Numele și prenumele Subiectul / 

Lucrarea Nota 1 Nota 2 Media Observații 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
       
       
       

….       
 

Comentarii: 
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
............................................................ 
 
Preşedintele comisiei de examinare, 
 
……………………………………..       …………………… 

(numele şi prenumele)        (semnătura) 
 

Membrii comisiei de examinare: 
 
……………………………………..       …………………… 

(numele şi prenumele)        (semnătura) 
……………………………………..       …………………… 

(numele şi prenumele)        (semnătura) 
  

                                                 
6 Se va completa cu localitatea in care se desfasoara programul de formare, in cazul in care acesta se desfasoara in 
format fizic, sau online, daca acesta se desfasoara in format online 
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Anexa 7 
Titlul proiectului: „Dezvoltarea spiritului antreprenorial al studenților și al competitivității noilor întreprinderi 
din România, in condițiile unui acces la piața forței de munca sustenabil și flexibil (FutureBiz)”, 
POCU/829/6/13/141244 
 

Asociaţia de Marketing a Studenţilor din România (AMA – România) 
(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 501/5.253/2003) 
 

C  A  T  A  L  O  G 
cu rezultatele examenului de absolvire pentru programul de formare de specializare Competențe 

Antreprenoriale, financiare și juridice organizat în data de ............................................. la7 ............................ 

 

Comisia de examinare: Nume și prenume     Semnătură 

1. Preşedinte ……………………………………   ……………………………… 

2. Membru ……………………………………...   ……………………………… 

3. Membru ………………………………………- AMA  ……………………………… 

  

                                                 
7 Se va completa cu localitatea in care se desfasoara programul de formare, in cazul in care acesta se desfasoara in 
format fizic, sau online, daca acesta se desfasoara in format online 
 

Nr. 
crt. 

Numele și prenumele 
Media la proba practică 

data: …......…. 
Media la proba teoretică 

data:................ 
Media 

generală 
Observații 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

10      
11      
      
      
      

……..      
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Anexa 8a 
Titlul proiectului: „Dezvoltarea spiritului antreprenorial al studenților și al competitivității noilor întreprinderi 
din România, in condițiile unui acces la piața forței de munca sustenabil și flexibil (FutureBiz)”, 
POCU/829/6/13/141244 
 

Asociaţia de Marketing a Studenţilor din România (AMA – România) 
(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 501/5.253/2003) 
 

TABEL NOMINAL 

de predare a lucrărilor practice (PROIECTE) la examenul de absolvire a programului de formare 
profesională de specializare Competențe Antreprenoriale, financiare și juridice organizat în data de 

............................................. la8 ............................ 

Proba practică: 

Nr. 
crt. 

Numele și prenumele 
participantului 

Număr de 
pagini 

Semnătura 
participantului Observații 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
     
     
     

……     
 
Preşedintele comisiei de examinare, 
……………………………………..      
 …………………… 

(numele şi prenumele)        (semnătura) 
 

Membrii comisiei de examinare: 
……………………………………..      
 …………………… 

(numele şi prenumele)        (semnătura) 
……………………………………..      
 …………………… 

(numele şi prenumele)        (semnătura) 
  

                                                 
8 Se va completa cu localitatea in care se desfasoara programul de formare, in cazul in care acesta se desfasoara in 
format fizic, sau online, daca acesta se desfasoara in format online 
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Anexa 8b 
Titlul proiectului: „Dezvoltarea spiritului antreprenorial al studenților și al competitivității noilor întreprinderi 
din România, in condițiile unui acces la piața forței de munca sustenabil și flexibil (FutureBiz)”, 
POCU/829/6/13/141244 
 

Asociaţia de Marketing a Studenţilor din România (AMA – România) 
(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 501/5.253/2003) 
 

TABEL NOMINAL 

de predare a lucrărilor scrise la examenul de absolvire a programului de formare profesională de 
specializare Competențe Antreprenoriale, financiare și juridice organizat în data de 

............................................. la9 ............................ 

Proba teoretică: 

Nr. 
crt. 

Numele și prenumele 
participantului 

Număr de 
pagini 

Semnătura 
participantului Observații 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     

 
Preşedintele comisiei de examinare, 
……………………………………..      
 …………………… 

(numele şi prenumele)        (semnătura) 
Membrii comisiei de examinare: 
……………………………………..      
 …………………… 

(numele şi prenumele)        (semnătura) 
……………………………………..      
 …………………… 

(numele şi prenumele)        (semnătura) 
  

                                                 
9 Se va completa cu localitatea in care se desfasoara programul de formare, in cazul in care acesta se desfasoara in 
format fizic, sau online, daca acesta se desfasoara in format online 
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Anexa 9 
Titlul proiectului: „Dezvoltarea spiritului antreprenorial al studenților și al competitivității noilor întreprinderi 
din România, in condițiile unui acces la piața forței de munca sustenabil și flexibil (FutureBiz)”, 
POCU/829/6/13/141244 
 

Asociaţia de Marketing a Studenţilor din România (AMA – România) 
 
 
Afișat astazi  ..............................  

 
TABEL REZULTATE FINALE 

la examenul de absolvire a programului de formare 
profesională de specializare Competențe antreprenoriale, financiare și juridice  

organizat în data   ............................. la10 ............................ 
 

Nr. 
crt. Numele și prenumele Nota finală 

proba practică 
Nota finală 
proba scrisă Media Rezultat final 

promovat/nepromovat 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
      
      
      
      

…      
 

Comisia de examinare: Nume și prenume     Semnătură 

1. Preşedinte ……………………………………  ……………………………… 

2. Membru ……………………………………...  ……………………………… 

3. Membru ………………………………………- AMA ……………………………… 

 
 
 
 
                                                 
10 Se va completa cu localitatea in care se desfasoara programul de formare, in cazul in care acesta se desfasoara in 
format fizic, sau online, daca acesta se desfasoara in format online 
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Anexa 10 
Titlul proiectului: „Dezvoltarea spiritului antreprenorial al studenților și al competitivității noilor întreprinderi din România, in condițiile unui acces la piața forței de 
munca sustenabil și flexibil (FutureBiz)”, POCU/829/6/13/141244 
 

Asociaţia de Marketing a Studenţilor din România (AMA – România) 
 

 
 

REGISTRUL MATRICOL GENERAL 
cu persoanele admise la programele de formare profesională 

 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
Codul 

numeric 
personal 

Nume 
părinţi 

Locul şi 
data 

naşterii 

Tip 
program11 Denumire program 

Durata 
în ore 

Perioada 
Cod COR / 

Nomenclator 
Medie 

generală 

Medie 
examen 

absolvire 
Observaţii 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             
             
             

 

  

                                                 
11 Tip program: 
C – Calificare 
I – Iniţiere 
P – Perfecţionare 
R – Recalificare 
S – Specializare 
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Anexa 11 

Titlul proiectului: „Dezvoltarea spiritului antreprenorial al studenților și al competitivității noilor întreprinderi din România, in condițiile unui acces la piața forței de 
munca sustenabil și flexibil (FutureBiz)”, POCU/829/6/13/141244 
 

Asociaţia de Marketing a Studenţilor din România (AMA – România) 
 

REGISTRU DE EVIDENŢĂ NOMINALĂ 
a eliberării certificatelor de absolvire 

Nr. 
crt. 

Numele şi 
prenumele 

absolventului 

Codul 
numeric 
personal 

Tip 
program

12 

Denumirea 
programului 

Ocupaţia / 
Calificarea 

Cod COR / 
N.C. 

Perioada Media 
Numărul / 

Seria 
certificatului 

Data 
eliberării 

Semnătura 
de primire 

Numele şi 
semnătura 

persoanei care 
eliberează 
certificatul 

Menţiuni 

              

              
              

 

 

  

                                                 
12 Tip program: 
I – Iniţiere 
P – Perfecţionare 
S – Specializare 
C – Calificare 
R – Recalificare 
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Anexa 12 
Titlul proiectului: „Dezvoltarea spiritului antreprenorial al studenților și al competitivității noilor 
întreprinderi din România, in condițiile unui acces la piața forței de munca sustenabil și flexibil (FutureBiz)”, 
POCU/829/6/13/141244 
 

Asociaţia de Marketing a Studenţilor din România (AMA – România) 
 

 

Nr…………… din ……………………… 

 

Către:  

Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulţilor a Municipiului 
Bucureşti 

 

CERERE 

 

 

Prin prezenta  solicităm să ne aprobați cumpărarea a ..................... certificate de absolvire, care 
vor fi ridicate de dl. / dna ....................................... CNP ................................, legitimat (ă) cu CI 
seria ..........., nr. ..................., eliberată de  .................................. în data de ............................ . 

 

Vă mulțumim! 

 

 

Manager  
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Anexa 13 
Titlul proiectului: „Dezvoltarea spiritului antreprenorial al studenților și al competitivității noilor 
întreprinderi din România, in condițiile unui acces la piața forței de munca sustenabil și flexibil (FutureBiz)”, 
POCU/829/6/13/141244 
 

Asociaţia de Marketing a Studenţilor din România (AMA – România) 
 

BORDEROUL CERTIFICATELOR ELIBERATE 
la promovarea examenului de absolvire a programului de formare profesională 

Competențe antreprenoriale, financiare și juridice 
tip program: .specializare 

desfășurat în perioada ........................................ la13 ............................ 
 

 

Nr. 
crt. 

Nume, inițiala 
tatălui/mamei, prenume 

absolvent 
CNP 

Serie / nr. 
certificat 
eliberat 

Data 
examen Menţiuni 

      

      

      

      

 
Nume și Prenume 

Manager  

 

........................................... 

S-a aplicat timbrul sec pe un număr de ……… 

certificate de absolvire 

 

Data: ……………………… 

 

Numele și prenumele persoanei care aplică timbrul 
sec 

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

 

Semnătura persoanei care aplică timbrul sec 

………….…………………………......... 

  

                                                 
13 Se va completa cu localitatea in care se desfasoara programul de formare, in cazul in care acesta se desfasoara 
in format fizic, sau online, daca acesta se desfasoara in format online 
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Anexa 14 
Titlul proiectului: „Dezvoltarea spiritului antreprenorial al studenților și al competitivității noilor 
întreprinderi din România, in condițiile unui acces la piața forței de munca sustenabil și flexibil (FutureBiz)”, 
POCU/829/6/13/141244 
 

 
Anexa 1 la Instrucțiunea nr. 3/23.10.2017 

 
CONTRACT DE ANTREPRIZĂ PENTRU SERVICII INTELECTUALE 

NR. ___/ ____________ 
 
1. PARŢILE CONTRACTANTE 
În temeiul art.1851 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, s-a încheiat următorul contract de antrepriză pentru servicii intelectuale 
între 
Furnizorul de formare profesională Asociaţia de Marketing a Studenţilor din România (AMA – 
România), având Autorizaţia Seria ...... nr. ............., pentru programul de formare profesională 
Competențe antreprenoriale, financiare și juridice, de tip .specializare, cod COR competențe cheie, 
eliberată de Comisia de autorizare a municipiul Bucureşti, la data de ............................, cu sediul în 
localitatea Bucuresti, str. Str. Pictor St. Dumitrescu, nr. 65, camera 1, sector 4, reprezentată prin 
Ciocodeică David, cu funcția de Președinte, în calitate de Beneficiar 

şi 
Domnul / Doamna 
……………………………………………………………………………………………. cu domiciliul în 
localitatea…………….…………………….., strada…….……………………………………………, 
nr…………………., bloc……….., scara…………, etaj……., apartament…….…, 
județul/sectorul………………………….., posesor al BI/CI seria…………, nr………………….., eliberat 
de……………………………………………………, la data………………………, CNP 
………………………………………………,  având pregătirea/specialitatea 
de………………………………………………, înscris în „Registrul specialiștilor pe domenii 
ocupaționale desemnați în comisiile de examinare” la poziția nr……. și numit prin Decizia nr. 
………/…………………………. a Comisiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a 
adulților a județului Brașov, în calitate de Antreprenor. 
 
2. OBIECTUL CONTRACTULUI   
2.1. Obiectul contractului îl reprezintă organizarea și efectuarea examinării și notării participanților la 
examenul de absolvire de către specialistul pe domenii ocupaționale desemnat în comisiile de examinare 
împreună cu ceilalți membri ai comisiei, cu îndeplinirea atribuțiilor specifice prevăzute de Ordinul nr. 
501/5253 din  8 octombrie 2003 pentru aprobarea Metodologiei certificării formării profesionale a 
adulţilor, cu modificările și completările ulterioare. 
2.2. Beneficiarul se obligă să plătească prețul convenit în prezentul contract în conformitate cu punctul 3. 
 
3. PREȚUL CONTRACTULUI ȘI MODALITĂȚI DE PLATĂ 
3.1. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului este reprezentat de indemnizația pentru prestația 
specialistului, calculată pe baza tarifelor stabilite prin Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 
166/2017 privind aprobarea tarifelor pentru plata membrilor comisiilor de autorizare sau, după caz, a 
supleanţilor acestora, a evaluatorilor de furnizori şi programe de formare profesională şi a specialiştilor 
pe domenii ocupaţionale din afara furnizorului de formare profesională desemnaţi în comisiile de 
examinare. 
3.2. Prețul maxim al serviciilor contractate, plătibil antreprenorului de către beneficiar, este de 
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………………………lei, aferent unui număr de ……. persoane participante la examen. 
3.3. Beneficiarul va plăti doar serviciile prestate de către antreprenor pentru persoanele participante 
efectiv la examen. 
3.4. La plata indemnizației pentru prestația specialistului se adăugă cheltuielile de deplasare ale 
specialistului, în cuantum de …............ lei, care se decontează pe baza documentelor justificative, 
conform HG nr.1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice 
pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în 
interesul serviciului, cu modificările și completările ulterioare. 
3.5. Plata se face, de regulă, prin ordin de plată în contul antreprenorului 
nr………………………………………. deschis la ……………………………………………., în termen 
de maximum 30 de zile de la data predării beneficiarului și secretariatului tehnic al comisiei de autorizare 
a procesului-verbal prevăzut la art. 19 (1) din Ordinul Nr. 501/5253 din 8 octombrie 2003 pentru aprobarea 
Metodologiei certificării formării profesionale a adulţilor, cu modificările și completările ulterioare. 
 
4. DURATA CONTRACTULUI   
4.1. Contractul intră în vigoare la data semnării lui și încetează la data la care comisia de examinare predă 
beneficiarului și secretariatului tehnic al comisiei de autorizare procesul-verbal prevăzut la art. 19 (1) din 
Ordinul Nr. 501/5253 din  8 octombrie 2003 pentru aprobarea Metodologiei certificării formării 
profesionale a adulţilor, cu modificările și completările ulterioare. 
 
5. DREPTURILE PĂRŢILOR 
5.1. Antreprenorul are dreptul de a primi prețul prevăzut la punctul 3.2 la care se adaugă cheltuielile de 
deplasare prevăzute la punctul 3.4., la data stipulată în contract, conform punctului 3.5; 
5.2. Beneficiarul are dreptul: 
a) de a cere  prestarea serviciilor la termenele stipulate în contract; 
b) de a verifica modul de  execuție a serviciilor ce fac obiectul contractului pe toată durata de desfăşurare 
a examenului de absolvire; 
c) să primească documentaţia examenului de absolvire la finalizarea acestuia. 
 
6. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
6.1. Obligațiile principale ale antreprenorului, împreună cu ceilalți membri ai comisiei de examinare: 
a) Să verifice condiţiile tehnice de desfăşurare a examenului de absolvire şi, în cazul în care constată 
că acestea nu sunt corespunzătoare, să decidă amânarea examenului până la remedierea situaţiei; 
b) Să aprobe graficul de desfăşurare a examenului de absolvire şi să îl afişeze cu cel puţin 24 de ore 
înainte de începerea acestuia; 
c) Să stabilească modalitatea de desfăşurare a examenului; 
d) Să selecteze subiectele pentru probele examenului de absolvire, pe baza variantelor de subiecte 
propuse de furnizorul de formare, pe care să le verifice să acopere conţinutul integral al programului de 
formare profesională; 
e) Să stabilească durata probei practice în funcţie de specificul acesteia ; 
f) Să afişeze rezultatele examenului de absolvire; 
g) Să întocmească şi să păstreze, pe toată durata desfăşurării examenului de absolvire, documentaţia 
aferentă acestuia, pe care în final să o predea sub semnătură furnizorului de formare profesională; 
h) Să întocmească procesul-verbal în două exemplare, cu privire la modul de organizare şi desfăşurare 
a examenului de absolvire, pe care să le înainteze furnizorului de formare profesională și secretariatului 
tehnic al comisiei de autorizare; 
i) Să respecte confidențialitatea tuturor datelor, informațiilor şi documentelor obținute sau la care are 
acces în perioada de derulare a contractului, şi să nu le utilizeze în alt scop decât acela de a-şi îndeplini 
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prezentele obligații contractuale, sub sancțiunea excluderii din Registrul specialiștilor pe domenii 
ocupaționale desemnați în comisiile de examinare; 
j) Să cunoască şi să aplice întocmai, în mod obligatoriu şi necondiționat, procedurile, instrucțiunile și 
celelalte documentații elaborate şi aprobate de către  Ministerul Muncii si Justiției  Sociale; 
k) Să execute serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul și promptitudinea cuvenite 
angajamentului asumat. 
6.2. Obligațiile principale ale beneficiarului:  
a) să pună la dispoziţia comisiei de examinare lista persoanelor înscrise la examenul de absolvire, în ordine 
alfabetică şi documentele care atestă parcurgerea programului de către acestea, inclusiv pentru cei care au 
absolvit cursul în alte serii sau la alţi furnizori de formare autorizaţi în condiţiile ordonanţei ori au dobândit 
certificate de competenţe care atestă că deţin toate competenţele prevăzute în standardul de pregătire 
profesională sau standardul ocupaţional; 
b) să pregătească şi să pună la dispoziţia comisiei de examinare minimum 5 variante de subiecte pentru 
fiecare dintre probele examenului de absolvire, acoperind integral conţinutul programului, conform 
metodologiei programului de formare profesională; 
c) să pregătească şi să pună la dispoziţia comisiei de examinare documentaţia tehnică, sălile, aparatele, 
instrumentele, sculele, dispozitivele, materialele necesare desfăşurării probelor de examen, în condiţii 
corespunzătoare; 
d) să asigură respectarea normelor de igienă şi securitatea muncii pe perioada desfăşurării probei practice; 
e) să asigure păstrarea documentației de absolvire a examenului final pentru o perioadă de 5 ani; 
f) să păstreze lucrările scrise în arhivă timp de 12 luni; 
g) să plătească prețul convenit în contract, în termen de maximum 30 de zile de la data predării 
beneficiarului și secretariatului tehnic al comisiei de autorizare procesul-verbal prevăzut la art. 19 (1) din 
Ordinul nr. 501/5253 din  8 octombrie 2003 pentru aprobarea Metodologiei certificării formării 
profesionale a adulţilor, cu modificările și completările ulterioare; 
h) să rețină și să vireze impozitul și contribuțiile, in conformitate cu prevederile Legii nr.227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 
  
7. SANCȚIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CULPABILĂ A OBLIGAȚIILOR 
7.1. Orice încălcare, parțială sau totală,  a acestor obligații, precum și a celor prevăzute în actele normative 
care reglementează aceasta materie, reprezintă abateri și vor fi sancționate conform dispozițiilor legale, 
după caz.  
7.2. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil, 
dă dreptul părții lezate de a cere rezilierea contractului. 
 
8. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL    
Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
9. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI 
Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 
Părțile au înțeles să încheie azi………………………….prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte 
unul pentru fiecare parte.      
 
Beneficiar,          Specialist, 
Asociaţia de Marketing a Studenţilor din România (AMA – România)   ___________ 
 
Președinte, 
Ciocodeică David  
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DECLARAŢIA PE PROPRIE RĂSPUNDERE 

 

ANEXĂ  LA  CONTRACTUL ANTREPRIZĂ PENTRU SERVICII INTELECTUALE 

NR. _______ / ______________ 

 

 

Subsemnatul(a) .................................................................., domiciliat(ă)  în  municipiul /oraşul/ 
comuna …………………………..................., satul …………………………………, str. 
…......................................... nr. ......, bloc ........., sc. ....., etaj ........, ap. ............, sector/judeţul 
................................................ posesorul/oarea BI/CI seria .............. nr. ......................., eliberat 
de ....................... la data de ....................., CNP ............................................., declar pe propria 
raspundere (cunoscând prevederile Codului penal) că, la data  incheierii contractului de 
furnizare servicii sus-menţionat (bifaţi unde este cazul): 

o sunt angajat(ă) cu contract individual de muncă / raport de serviciu la un alt angajator  şi 
anume: _____________________________________________________________; 

o sunt asigurat/ă  şi mi se reţine contribuţia de asigurări sociale (CAS) la  sistemul unitar de 
pensii publice; 

o sunt asigurat/ă şi mi se reţine contribuţia de asigurări sociale pentru sănătate (CASS) la Casa de 
Asigurări de Sănătate a Judeţului __________________________/a  Municipiului  Bucureşti; 

o sunt pensionar; 
o sunt fără loc de muncă, momentan fiind: şomer, aflat în plată/ persoană aflată în căutarea unui 

loc de muncă, fără a fi în plată / alte cazuri: 
..............................................................................................(nominalizaţi). 

 

 

Evaluator, 

.......................................... 
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Anexa 15 
Titlul proiectului: „Dezvoltarea spiritului antreprenorial al studenților și al competitivității noilor 
întreprinderi din România, in condițiile unui acces la piața forței de munca sustenabil și flexibil (FutureBiz)”, 
POCU/829/6/13/141244 

 
 

D E C L A R A T I E 
 
 

 Subsemnatul _______________________________ posesor al actului de 
identitate _____________________ seria ______ numărul ________________ , 
eliberat de ____________________________________ , în calitate de specialist 
numit pentru programului de formare profesională pentru adulţi Competențe 
antreprenoriale, financiare și juridice, propus de furnizorul de formare profesională 
Asociaţia de Marketing a Studenţilor din România (AMA – România), declar pe 
proprie răspundere : 
 

a) nu mă aflu în raport de rudenie până la gradul III inclusiv cu persoanele aflate 
în conducerea furnizorului de formare profesională mai sus menţionat; 

b) nu mă aflu în raport patrimonial cu furnizorul de formare profesională mai 
sus menţionat; 

c) nu am participat la elaborarea programului de formare profesională supus 
autorizării; 

d) nu am calitatea de formator în cadrul acestui program. 
 
 
Data: 
 
Semnătura  
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Anexa 16 
Titlul proiectului: „Dezvoltarea spiritului antreprenorial al studenților și al competitivității noilor 
întreprinderi din România, in condițiile unui acces la piața forței de munca sustenabil și flexibil (FutureBiz)”, 
POCU/829/6/13/141244 
Asociaţia de Marketing a Studenţilor din România (AMA – România) 

 

CHESTIONAR EVALUARE 
PROGRAM FORMARE PROFESIONALA  

“Competențe antreprenoriale, financiare și juridice” 
Perioada ...................... – ...................., desfășurat la14 ............................ 

 

Vă rugăm să completați chestionarul bifând varianta care v-a satisfăcut, pe o scală de la 1 la 5, din care 1 
reprezintă complet nesatisfăcut și 5 reprezintă complet satisfăcut. 

 

1. În ce măsură v-a plăcut acest curs? 

1 2 3 4 5 

2. În ce măsură ați schimba pentru îmbunătăţirea cursului? 

1 2 3 4 5 

3. În ce măsură participarea dumneavoastra la acest curs va avea un impact asupra activității viitoare? 

1 2 3 4 5 

4. Cum veţi valoriza competențele dezvoltate prin participarea la acest curs? 

1 2 3 4 5 

5. Formatorii au furnizat suficiente informații? 

1 2 3 4 5 

6. În ce măsură formatorii au oferit sugestii practice? 

1 2 3 4 5 

7. Formatorii au fost abordabili? 

1 2 3 4 5 

8. Alte comentarii / observații: 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

 

                                                 
14 Se va completa cu localitatea in care se desfasoara programul de formare, in cazul in care acesta se desfasoara 
in format fizic, sau online, daca acesta se desfasoara in format online 
 


