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Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară: 3. “Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”
Domeniul major de intervenţie: 3.1. „Promovarea culturii antreprenoriale”
Titlul proiectului: “FII TARE! – Tineri Antreprenori Responsabili”
Cod Contract: POSDRU/176/3.1/S/150673

ACORD DE PARTICIPARE LA SESIUNILE DE FORMARE ANTREPRENORIALA

1. Încheiat între:
Academia de Studii Economice cu sediul în Bucuresti, Piata Romana, nr 6, sector 1, Cod
Fiscal: 4433775,, reprezentată legal prin ......................................................................, în
calitate de formator
şi
................................................................................., domiciliat în ………………………………….,
strada ………………………………., nr. ………, judet / sector ………………………………………,
CNP…………………………………., legitimat cu CI seria ………., nr………………………, telefon
……………………., email ……………………………….., în calitate de beneficiar al sesdiunilor
de formare antreprenoriala din cadrul proiectului: “FII TARE ! – Tineri antreprenori
responsabili”, proiect POSDRU/176/3.1/S/150673.

2. Cadrul general al formarii antreprenoriale
Beneficiarul
serviciilor de
formare:







Formatorul:




va fi informat cu privire la condiţiile desfăşurării serviciilor de formare;
i se va respecta dreptul la confidenţialitate;
i se vor respecta toate drepturile decurse din relaţia profesională
specifică;
va avea un comportament civilizat pe toată perioada formarii.
va respecta toate normele deontologice, care reglementează relaţiile
profesionale;
va întreprinde toate acţiunile pe care le consideră necesare pentru
satisfacerea nevoilor de formare ale beneficiarului;
nu va fi constrâns în nici un fel cu privire la exercitarea profesiei.
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3. Declaraţii ale părţilor
BENEFICIARUL:
a. În calitate de beneficiar, îmi exprim acordul de a beneficia de servicii de formare
antreprenoriala în cadrul proiectului: “FII TARE ! – Tineri antreprenori
responsabili”, proiect POSDRU/176/3.1/S/150673.
b. Mă angajez să respect acest acord, participând cu punctualitate la sesiunile de
formare antreprenoriala programate.
FORMATORUL:
Încalitate de formator, mă angajez să respect confidenţialitatea sesiunilor, excepţii
făcând următoarele situaţii :
a. Din cele relatate de beneficiar reiese că viaţa sa a fost, este sau poate fi pusă în
pericol ;
b. Când însuşi beneficiarul a pus sau pune în pericol viaţa altor persoane;
c. Unele informaţii primite în cadrul sesiunilor de formare antreprenoriala pot constitui
subiectul unor lucrări cu caracter ştiinţific sau sesiuni de comunicare între
profesionişti, fără declinarea identităţii subiectului;
d. unele informaţii primite în cadrul sesiunilor de formare antreprenoriala trebuie
transmise membrilor echipei multidisciplinare pentru bunăstarea beneficiarului.

Semnătura beneficiarului

Semnătura formatorului

Data: ..............................

Data: ............................

