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Nr_____din_____________    

 

Facultatea ______________________________________ 

Specializarea _____________________________________                         

 

 

 

 

 

CONTRACT DE PRACTICĂ 

 

privind efectuarea stagiului de practică  

în cadrul programelor de studii universitare de licenţă sau masterat  

 

Prezentul contract  de practică se încheie între: 

 

UNIVERSITATEA SPIRU HARET - Facultatea ………………………..………................…, 

specializarea ……………………………………………………………………………………. 

cu sediul în localitatea ………………, strada ………………………………..……….., nr…...,  

judeţul/sector ……….…, telefon …….….…., fax .….……, e-mail:…..…………………………. 

reprezentată legal de dl/d-na …………………………………….……….. , în calitate de Decan 

al facultăţii - denumită în continuare Organizator de practică, 

 

şi  

 

Studentul/masterandul________________________________________________________, 

CNP ____________________, data naşterii ____________, locul naşterii _______________, 

cetăţean ___________, posesor CI/BI seria____ nr. _____________, eliberat la data de 

______________, de către ____________________________________, posesor paşaport (dacă 

este cazul) seria____ nr. _____________, eliberat la data de ______________, de către 

____________________________________, posesor permis de şedere (dacă este cazul) seria 

____ nr. __________, eliberat la data de ___________, de către _____________________,  

cu domiciliu stabil în localitatea _______________  str. ________________________________, 

nr. ____, bl. _____, sc. _____, et.____, sector/judeţ ___________, adresa unde voi locui pe 

durata desfăşurării stagiului de practică localitatea ________________ str. 

________________________________, nr.___, bl.____, sc.____, et.___, sector/judeţ 
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__________, înscris în anul universitar ____________, seria _____, grupa _____, e-mail 

___________________________, telefon ________________  

denumit în continuare Practicant. 

 

ART. 1 

Obiectul contractului 

(1) Efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă sau 

masterat 
 

 

ART. 2 

Desfăşurarea stagiului de practică  

(1) Stagiul de practică se desfăşoară, după caz, la sediul partenerului de practică: nominalizat de 

practicant sau stabilit de facultate în funcţie de specificul practicii de specialitate. 

(2) Stagiul de practică se desfăşoară conform Planului de învăţământ al facultăţii care va fi adus 

la cunoştinţa studenţilor/masteranzilor. 

(3) Practicantul rămâne, pe toată durata stagiului de practică, student/masterand al organizatorului 

de practică. 

 

ART. 3 

Obligaţiile organizatorului de practică 

(1) Organizatorul de practică desemnează un cadru didactic coordonator al stagiului de practică 

fiind responsabil de planificarea, organizarea şi supravegherea desfăşurării stagiului de practică. 

Cadrul didactic coordonator al stagiului de practică împreună cu tutorele desemnat de partenerul 

de practică stabilesc tematica de practică şi competenţele profesionale care fac obiectul stagiului 

de practică conform Manualului de practică. 

(2) În cazul în care derularea stagiului de practică nu este conformă cu angajamentele luate de 

către partenerul de practică în cadrul prezentei Convenţii-cadru, conducătorul instituţiei de 

învăţământ superior, organizatoare de practică, poate decide întreruperea stagiului de practică 

conform Convenţiei-cadru, după informarea prealabilă a conducătorului partenerului de practică. 

(3) În urma desfăşurării stagiului de practică, organizatorul de practică va acorda practicantului 

numărul de credite specificat în Planul de învăţământ al organizatorului de practică credite care 

vor fi înscrise şi în Suplimentul la diplomă. 
 

 

ART. 4 

Obligaţiile practicantului 

(1) Practicantul are obligaţia ca pe durata derulării stagiului de practică să respecte programul de 

lucru stabilit şi să execute activităţile indicate de tutore.  
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(2) Pe durata stagiului de practică, practicantul respectă regulamentul de ordine interioară al 

partenerului de practică. În cazul nerespectării acestui regulament, conducătorul partenerului de 

practică îşi rezervă dreptul de a exclude practicantul de la stagiul de practică, după ce în prealabil 

a ascultat punctul de vedere al practicantului şi al tutorelui şi a înştiinţat organizatorul de practică.  

(3) Prezenţa practicantului la stagiul de practică este obligatorie. 

(4) Practicantul are obligaţia de a respecta normele de securitate şi sănătate în muncă pe care şi 

le-a însuşit de la reprezentantul partenerului de practică înainte de începerea stagiului de practică.  

(5) Practicantul se angajează să nu folosească, în niciun caz, informaţiile la care are acces în timpul 

stagiului despre partenerul de practică sau clienţii săi, pentru a le comunica unui terţ sau pentru a le 

publica, chiar după terminarea stagiului, decât cu acordul respectivului partener de practică. 

(6) Practicantul care a selectat partenerul de practică, va efectua toate demersurile necesare 

pentru încheierea Convenţiei-cadru între Universitatea Spiru Haret şi partenerul de practică ales. 

(7) Să fie de acord ca datele sale cu caracter personal (date personale de identificare) să fie 

utilizate şi prelucrate, daca este necesar în cadrul activitatii de practica 

 
 

ART . 5 

Evaluarea stagiului de practică  

(1) În timpul derulării stagiului de practică, tutorele împreună cu cadrul didactic coordonator al 

stagiului de practică vor evalua practicantul în permanenţă, pe baza unei fişe de 

observaţie/evaluare cuprinsă în Caietul de practică al studentului/masterandului. Vor fi evaluate 

atât nivelul de dobândire a competenţelor profesionale, cât şi comportamentul şi modalitatea de 

integrare a practicantului în activitatea partenerului de practică (disciplină, punctualitate, 

responsabilitate în rezolvarea sarcinilor, respectarea regulamentului de ordine interioară al 

întreprinderii/instituţiei publice etc.). 

(2) La finalul stagiului de practică, tutorele completează Fişa de evaluare post-stagiu de practică, 

realizată pe baza evaluării nivelului de dobândire a competenţelor de către practicant. Rezultatul 

acestei evaluări va sta la baza notării practicantului de către cadrul didactic coordonator al 

stagiului de practică. 

(3) Periodic şi după încheierea stagiului de practică, practicantul are obligaţia să prezinte Caietul 

de practică coordonatorului stagiului de practică, caiet care va cuprinde: 

    - denumirea modulului de pregătire; 

    - competenţe exersate; 

    - activităţi desfăşurate pe perioada stagiului de practică; 

    - observaţii personale privitoare la activitatea depusă. 

(4) Numărul de credite transferabile ce vor fi obţinute în urma desfăşurării stagiului de practică 

este conform Planului de învăţământ al organizatorului de practică. 
     

 



 

 4 

ART. 6 

Prevederi finale 

(1) Prezentul Contract se completează cu dispoziţiile legale în vigoare aplicabile la data încheierii sale. 

(2) Prezentul Contract se poate modifica prin acte adiţionale semnate de ambele părţi.     
 

 

 

 

 

Redactat la data de _______________, în doua  exemplare, câte unul pentru fiecare parte din 

contract  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           DECAN,                STUDENT, 

 

_____________________      _____________________ 

 

 


