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Contract de colaborare nr. ______/______(Model) 

încheiat la data de _________/______ 
Intervenit între: 
- Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita – coordonatorul programului 

Eurodyssée în judeţul Harghita, cu sediul în Miercurea Ciuc, Piaţa Libertăţii nr. 5, 
reprezentat de către domnul Borboly Csaba, preşedinte, în calitate de 
coordonator;  

- ………………………….. – instituţia primitoare – beneficiar, cu sediul în ………., str. 
……….nr. …,  reprezentat de către ……….., în calitate de beneficiar; 

- ………………………….. – executantul în cadrul programului Eurodyssée, domiciliat în 
regiunea ……., ………, în calitate de stagiar; 

 
I. Obiectul contractului 

Art. 1.  Obiectul prezentului contract constă în derularea programului de 
stagiatură a stagiarului din ………, în cadrul ………….(instituţia primitoare),  în perioada 
…………….. 

Art.2. Durata stagiului este de ____ zile/săptămână,  _____ ore/zi 
 
II. Obligaţiile coordonatorului 

Art. 3. Coordonatorul se obligă : 
a.) să elaboreze convenţia tripartită sau documentul implicând cei trei parteneri; 
b.) să verifice locul de cazare; 
c.) să verifice înregistrarea la asigurarea responsabilităţii civile şi de repatriere; 
d.) să finanţeze cheltuielile legate de stagiul lingvistic; 
e.) să finanţeze cheltuielile legate de activităţile de prezentare a judeţului; 
f.) să asigure pe lângă cheltuielile sus amintite o bursă lunară, în sumă de 

…………… Euro/lună, conform cursului BNR din ziua plăţii; 
g.) să asigure cheltuielile de administrare a programului (telefon, fax, e-mail); 
h.) să monitorizeze stagiarul pe întreaga durată a stagiului şi evaluării; 
i.) să elibereze un Atestat de stagiu, cu condiţia prezentării unui raport de stagiu. 

 



III. Obligaţiile beneficiarului 
Art.4. Beneficiarul se obligă: 
a.) să elaboreze etapele şi obiectivele programului de stagiu; 
b.) să încredinţeze stagiarului sarcini sau misiuni conforme celor care au fost 

definite în oferta de stagiu;  
c.) să însoţească stagiarul pe întreaga durată a stagiului său, cu respectarea 

legislaţiei muncii în vigoare în regiunea respectivă; 
d.) să contribuie la cunoaşterea de către stagiar a vieţii de întreprindere şi să-l 

ajute să se încadreze în echipă; 
e.) să stabilească un control al stagiarului împreună cu corespondentul regiunii 

gazdă; 
f.) să realizeze o evaluare finală a stagiarului, comunicată acestuia cât şi 

corespondentului regiunii gazdă; 
g.) să elibereze un certificat de stagiu (facultativ); 
h.) să desemneze un tutore sau referent în cadrul instituţiei, responsabil de 

stagiar; 
i.) să asigure condiţiile de cazare şi să finanţeze cheltuielile de cazare. 

 
IV. Obligaţiile stagiarului 

Art. 5. Stagiarul se obligă: 
a.) să dispună de viză de şedere pe perioada stagiului; 
b.) să îndeplinească etapele şi obiectivele programului de stagiu, convenit de 

comun acord de către părţile contractante, conform programului de stagiu; 
c.) să respecte condiţiile de muncă, atât pe durata stagiului lingvistic cât şi al 

activităţii la locul de muncă; 
d.) să nu abandoneze stagiul fără motiv justificat prin document: certificat de 

boală, declaraţie accident, adresă semnată de beneficiar şi stagiar explicând 
întreruperea stagiului; 

e.) să transmită un raport de stagiu regiunilor gazdă şi de origine. 
 
V. Modalităţi de plată 
- Coordonatorul are obligaţia de a asigura plata bursei lunare către stagiar la 

sfârşitul fiecărei luni, conform cursului BNR din ziua plăţii 
 
VI. Durata contractului 

Art.6. Prezentul contract produce efecte pe perioada ……………... 
Orice modificare privind clauzele contractului se face prin acordul părţilor exprimat în 
scris. 



  
VII. Dispoziţii finale 

Art.7. Prezentul contract s-a încheiat în 3 exemplare, câte unul pentru fiecare 
parte.  
 
Baza legală: Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. …………/2022 privind 
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2022 și 
estimările pe anii 2023-2025 şi Hotărârea nr. _____/2022 privind aprobarea 
programului „Reprezentarea şi promovarea judeţului Harghita pe lângă instituţiile 
Uniunii Europene, Adunarea Regiunilor Europene și ALDA” pe anul 2022. 

  
Judeţul Harghita prin 
Consiliul Judeţean Harghita ……………………………… 
 ……………………………. 
Coordonator           Beneficiar              Stagiar  
 
           ……………   
            Director      
 
Viza C.F.P.        
Direcţia juridică și administraţia publică         
       
Direcţia economică   
 
Viza juridică 
Direcţia juridică și administraţia publică  
 
Direcţia management și relații internaționale 
           
Responsabil contract 
 

.................................. , ……………… 2022 
 
               

Întocmit, 
Borboly Csaba  Kiss Tímea Gabriella                  Zonda Éva 
Președinte   Director executiv adjunct            Consilier 


