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Nr_______din_____________                                 

 
 
 

CONVENłIE-CADRU 
 

încheiată în data de _______________ 
privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenŃă 

şi de masterat 
 

Prezenta ConvenŃie-cadru se încheie între: 
 

UNIVERSITATEA SPIRU HARET, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Bd. Tineretului, nr. 
1, sector 4, România, telefon 021/3121869, 021/3140075, 021/3140076, 021/3112947, 
074519702, fax 021/3177005, 021/3149525, poştă electronică (e-mail): 
rectorat@spiruharet.ro, cu codul de identificare fiscală 14871616, reprezentată legal prin 
Conf.univ.dr. Aurelian A. Bondrea, în calitate de Rector, denumită în continuare Organizator 
de practică, pe de o parte  
 
şi 
________________________________________________________________________, cu 
sediul în ________________                                        , telefon ____________, fax 
_______________, poştă electronică (e-mail) _________________________, cu codul de 
identificare_____________________________________________, reprezentată legal de                
_______________________în calitate de____________________denumită în continuare 
Partener de practică, pe de altă parte 
 
şi  
 
Student/masterand - conform Anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei ConvenŃii-cadru, 
denumit în continuare Practicant. 
 
ART. 1 
Obiectul ConvenŃiei-cadru 
(1) ConvenŃia-cadru stabileşte cadrul în care se organizează şi se desfăşoară stagiul de practică 
efectuat de practicant în vederea consolidării cunoştinŃelor teoretice şi pentru formarea abilităŃilor, 
spre a le aplica în concordanŃă cu specializarea pentru care se instruieşte.  
(2) Stagiul de practică este realizat de practicant în vederea dobândirii competenŃelor 
profesionale menŃionate în Manualul de practică.  
(3) ModalităŃile de derulare şi conŃinutul stagiului de practică sunt descrise în prezenta 
ConvenŃie-cadru şi în Manualul de practică. 
(4) Prezenta ConvenŃie-cadru se încheie pentru un număr de______ practicanŃi de la Facultatea 
__________________________________Specializarea______________________________ 
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ART. 2 
Locul desfăşurării stagiilor de practică şi statutul practicantului 
(1) Stagiile de practică se desfăşoară, după caz, la sedii ale partenerului de practică sau la alte 
locaŃii stabilite de acesta, în funcŃie de specificul practicii de specialitate. 
(2) Practicantul rămâne, pe toată durata stagiului de practică, student/masterand al 
organizatorului de practică. 
 
ART. 3 
Durata şi perioada desfăşurării stagiilor de practică 
(1) Un stagiu de practică are durata de ___ zile lucrătoare a___ore/zi.  
(2) Perioada desfăşurării stagiilor de practică este de la__________ până la ____________. 
 
ART. 4 
Modalitatea efectuării stagiului de practică: 
(1) Stagiul de practică (se bifează situaŃia corespunzătoare): 
  Se efectuează în cadrul unui proiect finanŃat prin Fondul Social European - POSDRU, 
în cadrul proiectului POSDRU/90/2.1/S/64176 „StudenŃi practicieni – studenŃi activi şi integraŃi”. 

Se efectuează în cadrul programului de practică obligatorie a studentului. 
 
ART. 5 
ResponsabilităŃile practicantului 
(1) Practicantul are obligaŃia ca pe durata derulării stagiului de practică să respecte programul 
de lucru stabilit şi să execute activităŃile indicate de tutore.  
(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 înştiinŃat 
organizatorul de practică.  
(3) Practicantul are obligaŃia 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.  
(4) Practicantul se angajează să nu folosească, în niciun caz, informaŃiile la care are acces în 
timpul stagiului despre partenerul de practică sau clienŃii săi, pentru a le comunica unui terŃ 
sau pentru a le publica, chiar după terminarea stagiului, decât cu acordul respectivului 
partener de practică. 
 
ART. 6 
ResponsabilităŃile partenerului de practică 
(1) Partenerul de practică va stabili un număr de ………… tutori pentru stagiul de practică, 
selectaŃi dintre salariaŃii sau colaboratorii proprii ale căror obligaŃii sunt menŃionate în 
Manualul de practică. 
(2) În cazul nerespectării obligaŃiilor de către practicant, tutorele va contacta cadrul didactic 
coordonator al stagiului de practică pentru ca acesta să ia toate măsurile necesare ca 
practicantului respectiv să i se aplice, dacă este cazul, sancŃiuni conform regulamentului de 
organizare şi funcŃionare al organizatorului de practică. 
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(3) Înainte de începerea stagiului de practică, partenerul de practică are obligaŃia de a face 
practicantului instructajul cu privire la normele de securitate şi sănătate în muncă, în 
conformitate cu legislaŃia în vigoare. Partenerul de practică va lua măsurile necesare pentru 
sănătatea în muncă a practicantului, securitatea acestuia, precum şi pentru comunicarea 
regulilor de prevenire asupra riscurilor profesionale. 
(4) Partenerul de practică trebuie să pună la dispoziŃia practicantului mijloacele necesare 
pentru dobândirea competenŃelor precizate în Manualul de practică. 
(5) Partenerul de practică are obligaŃia de a asigura practicantului accesul liber la serviciul de 
medicina muncii, pe durata derulării stagiului de practică. 
 
ART. 7 
ResponsabilităŃile organizatorului de practică 
(1) Organizatorul de practică desemnează un cadru didactic, coordonator al stagiului de 
practică - responsabil cu planificarea, organizarea şi supravegherea desfăşurării stagiului de 
practică. Cadrul didactic coordonator al stagiului de practică împreună cu tutorele desemnat 
de partenerul de practică stabilesc ca tematică de practică şi competenŃe profesionale care fac 
obiectul stagiului de practică pe cele prevăzute în Manualul 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 ConvenŃii-cadru, conducătorul instituŃiei de 
învăŃământ superior, organizatoare de practică, poate decide întreruperea stagiului de practică 
conform ConvenŃiei-cadru, după informarea prealabilă a conducătorului partenerului de 
practică. 
(3) În urma desfăşurării cu succes a stagiului de practică, organizatorul de practică va acorda 
practicantului numărul de credite specificat în prezenta ConvenŃiei-cadru, credite care vor fi 
înscrise şi în Suplimentul la diplomă. 
 

ART. 8 
Persoane desemnate de organizatorul de practică şi partenerul de practică 
Organizatorul de practică desemnează cadrul didactic coordonator al fiecărui stagiu de practică, iar 
partenerul de practică desemnează tutorii ce vor avea responsabilitatea activităŃii desfăşurate de 
practicant pe durata stagiului de practică. Datele de identificare şi de contact ale tutorilor sunt 
prevăzute în Anexa nr. 2, parte integrantă a prezentei ConvenŃiei-cadru. 
 

ART . 9 
Evaluarea stagiului de practică prin credite transferabile 
Numărul de credite transferabile ce vor fi obŃinute în urma desfăşurării stagiului de practică 
este de ..................... conform Planului de învăŃământ al organizatorului de practică. 
   
ART. 10 
Raportul privind stagiul de practică 
 (1) În timpul derulării stagiului de practică, tutorele împreună cu cadrul didactic coordonator 
al stagiului de practică vor evalua practicantul în permanenŃă, pe baza unei fişe de 
observaŃie/evaluare. Vor fi evaluate atât nivelul de dobândire a competenŃelor 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/instituŃiei publice etc.). 
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(2) La finalul stagiului de practică, tutorele completează Fişa de evaluare post-stagiu de 
practică, raport realizat pe baza evaluării nivelului de dobândire a competenŃelor de către 
practicant. Rezultatul acestei evaluări va sta la baza notării practicantului de către cadrul 
didactic supervizor – coordonator al stagiului de practică. 
(3) Periodic şi după încheierea stagiului de practică, practicantul are obligaŃia să prezinte 
caietul de practică care va cuprinde: 
    - denumirea modulului de pregătire; 
    - competenŃe exersate; 
    - activităŃi desfăşurate pe perioada stagiului de practică; 
    - observaŃii personale privitoare la activitatea depusă. 
  
ART. 11 
Sănătatea şi securitatea în muncă. ProtecŃia socială a practicantului 
Sănătatea şi securitatea în muncă, precum şi protecŃia socială a practicantului, sunt asigurate 
în conformitate cu prevederile legale în materie în vigoare la data semnării prezentei 
ConvenŃii-cadru. 
     
ART. 12 
CondiŃii facultative de desfăşurare a stagiului de practică 
(1) Se vor acorda 2100 subvenŃii participanŃilor la stagiile de practică organizate în cadrul 
proiectului POSDRU/90/2.1/S/64176 „StudenŃi practicieni – studenŃi activi şi integraŃi”, 
selecŃia făcându-se în ordinea descrescătoare a mediei anilor universitari anteriori. 
 
 

ART. 13 
Clauze speciale 
(1) Partenerul de practică utilizează în activitatea sa convenŃii de confidenŃialitate a datelor: 
 DA             NU. 
(2) Dacă partenerul de practică utilizează în activitatea sa convenŃii de confidenŃialitate a 
datelor, acesta pune la dispoziŃia organizatorului de practică modelul de convenŃie de 
confidenŃialitate a datelor pentru a fi multiplicat şi distribuit către partenerul de practică 
respectiv spre a fi completate şi semnate de practicanŃi. 
 
ART. 14 
Prevederi finale 
(1) Prezenta ConvenŃia-cadru se completează cu dispoziŃiile legale în vigoare aplicabile la 
data încheierii sale. 
(2) Prezenta ConvenŃia-cadru se completează prin acte adiŃionale semnate de ambele părŃi.     
 
 
Redactată în patru exemplare, dintre care unul pentru AM POSDRU,             
la data de _______________ 

 
 

Organizator de practică, Partener de practică, 
Reprezentat legal  

 
Reprezentat legal  

____________________________ ____________________________ 
 



 

 
Nr_______din_____________                     
 
 
 

ANEXA nr.1/___ la CONVENłIA CADRU nr._______din_____________ privind 

efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenŃă şi masterat 

 
TABEL NOMINAL 

cu studenŃii sau masteranzii care desfăşoară stagiul de practică la partenerul 

de practică __________________________________________________________________ 

în perioada de la_______________până la ________________. 

 

Nr. 

crt. 
Numele şi prenumele CNP Adresa de contact (telefon, e-mail) 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
 

 
 



 

 
 

Nr_______din_____________                     
 
 

 

ANEXA nr. 2/___ la CONVENłIA CADRU nr._______din______________ privind 

efectuarea stagiului de pregătire practică în cadrul programelor de studii universitare de 

licenŃă şi masterat 

 

TABEL NOMINAL 

cu tutorii care coordonează desfăşurarea stagiului de practică la partenerul 

de practică __________________________________________________________________ 

în perioada de la_______________ până la ________________. 

Nr. 

crt. 
Numele şi prenumele 

CNP 
FuncŃia 

Adresă de contact  

(telefon, e-mail) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 
 


