
 

 
CONVENŢIA DE CONFIDENŢIALITATE 

-stagiul de practică 2012-2013- 
 

 I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 
 
1. …………….……………………………., cu sediul în ........................................, partener de 
practică, reprezentată prin .................................., în calitate de Tutore (persoană care are 
responsabilitatea practicantului, din partea partenerului de practică) 
 
şi 

 
2. ............................................., domiciliat (ă) în ........................, identificat(ă) cu ............, eliberat 
la data de .............. de ................., student al Facultăţii de …………………………………… din 
cadrul Universităţii Spiru Haret, în calitate de Practicant. 
 
II. OBIECTUL CONTRACTULUI 
 
Art.1 - Avand în vedere specificul activităţilor desfăşurate de către Practicant în temeiul 
Convenţiei-cadru încheiată în data de………….................., privind efectuarea stagiului de practică 
în cadrul programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, între Universitatea Spiru Haret 
(Organizator de practică), ............................. (Partener de practică) şi Practicant, părţile 
contractante recunosc că păstrarea secretului referitor la datele şi informaţiile la care are acces 
Practicantul constituie o obligaţie a acestuia, care trebuie respectată şi dupa încetarea Convenţiei-
cadru. 
 
Art. 2 - Clauze de confidentialitate  
1) Informaţiile pe care le obţine Practicantul ca efect al efectuării stagiului de practică sunt strict 
confidenţiale.  
2) Sunt confidenţiale următoarele informaţii, date şi documente de care Practicantul  a luat 
cunoştinţă:  

•  situaţia financiară;  
 •  proiectele şi programele; 
 •  produsele /serviciile/clientela;  
 •  licenţele sau brevetele de invenţie;  
 •  rezultatele activităţii de cercetare/proiectare;  
 •  structura băncii de date;  
3) Practicantul are dreptul să dezvaluie informaţii sau date, ori poate pune la dispoziţie documente 
din domeniile sus menţionate numai persoanelor implicate în executarea obligaţiilor de serviciu 
care au legatură cu ele sau acelor persoane pentru care se dă aprobare în scris de către . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
Art. 3 - Semnificaţia termenului „divulgare” 
„Divulgare”, în sensul prezentei convenţii de confidenţialitate, semnifică dezvăluirea către un terţ, 
persoană fizică sau juridică, a datelor şi informaţiilor, prevăzute exemplificativ în art. 2, alin. (2), 



 

precum şi a oricaror alte date şi informaţii care pot prejudicia în orice fel, direct sau indirect, 
Organizatorul de practică, indiferent de scopul în care acestea sunt utilizate. 
„Divulgare”, în sensul prezentului contract, semnifică şi utilizarea nemijlocită de către Practicant a 
unor asemenea date şi informaţii într-o activitate proprie. 
 
III. OBLIGAŢIILE PRACTICANTULUI 
(1) Având în vedere ca Practicantul desfăşoară o activitate în virtutea căreia ia cunostinţă despre 
date şi informaţii referitoare la aspecte complexe privind activitatea curentă a partenerului de 
practică, Practicantul se obligă să nu divulge asemenea date şi informaţii sau alte materiale 
întocmite în baza unor asemenea date sau informaţii. 
(2) Pe durata prezentului contract, Practicantul are următoarele obligaţii:  
 să nu copieze, multiplice, distribuie, dezvăluie, total sau parţial, niciunei alte persoane, fizice 
sau juridice, informaţiile confidenţiale sau aspecte legate de acestea;  
 să nu permită terţilor accesul la informaţiile confidenţiale.  
 
(3) Practicantul se obligă ca, timp de 5 (cinci) ani de la data încetarii convenţiei-cadru de practică, 
să păstreze confidenţialitatea informaţiilor, datelor şi documentelor cu care a luat contact  în cursul 
efectuării stagiului de practică. 
 
IV. DURATA CONTRACTULUI 
Obligaţiile asumate de către Practicant prin prezentul contract îşi produc efectele pe tot parcursul 
derularii convenţiei-cadru de practică, precum şi pe  o perioada de 5 (cinci) ani de la data încetării 
acesteia. 
 
V. RĂSPUNDEREA PRACTICANTULUI 
Nerespectarea obligaţiilor contractuale de catre Practicant, cu intenţie sau din culpă, angajează 
răspunderea acestuia pentru prejudiciul cauzat Organizatorului de practică, în condiţiile legii. 
  
VI. DISPOZIŢII FINALE 
Prezentul contract a fost semnat astazi, .................. , în ......... exemplare, cate unul pentru fiecare 
parte. 
 
   
 
 
 
     TUTORE,                    PRACTICANT, 
............................      .............................. 
 


