Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013.
Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranzitia de la scoala la viata activa”
Titlul proiectului: Practica nu-i efemera, e un start in cariera!
Contract POSDRU/161/2.1/G/141118
Data _____/_____/2014
Partener principal: .............

ACORD CADRU DE COLABORARE
privind efectuarea stagiului de practică
în cadrul programelor de studii universitare de licenţă sau masterat
I. PĂRŢILE CONTRACTANTE:
1. Universitatea din Petrosani, instituţie de învăţământ superior cu sediul in Str Universitatii, nr.20, Petrosani, Cod
Postal: 332006; tel: 0254 542580 Fax: 0254 542580 E-mail: secretariat@upet.ro, cod fiscal 4374849, reprezentata
prin Rector Prof. univ. dr. ing. Poanta Aron, denumită în continuare organizator de practică,
si
2. Societatea comercială/instituţia publică/persoana juridică
……………………. cu sediul în Bucureşti, str. ……… nr. ,,,,,,,,,, Sector …, tel. ……., fax …………, cod fiscal
…………………, reprezentată legal de ………….., în calitate de partener de practică, denumită astfel în continuare
în cuprinsul Acordului în temeiul Legii nr. 258/2007 privind practica elevilor şi studenţilor.
s-a incheiat prezentul acord de colaborare.
II. OBIECTUL ACORDULUI CADRU:
Acordul-cadru stabileşte cadrul general în care se vor organiza şi desfăşura stagiile de practică pentru studenţii grup
ţintă ai proiectului cu titlul „ Practica nu-i efemera, e un start in cariera!”, contract de finanţare nr.
POSDRU/161/2.1/G/141118, din cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
cu respectarea prevederilor legale privind identificarea practicanţilor, a cadrelor didactice supervizoare, respectiv a
tutorilor implicaţi în derularea stagiilor de practică.
Scopul activităţilor desfăşurate în cadrul practicii il reprezinta consolidarea şi valorificarea cunoştinţelor teoretice
primite de practicanţi în cadrul procesului de instruire, precum şi formarea competenţelor necesare pentru a aplica
ceea ce au acumulat, în perioada de instruire teoretică şi practică iniţială, în concordanţă cu specificul specializării
pentru care se pregătesc.
Conform legii, persoana desemnată de partenerul de practică, pentru asigurarea respectării condiţiilor de pregătire şi
dobândire de către practicant a competenţelor profesionale planificate pentru perioada stagiului de practică se
numeşte tutore. În acest sens, organizatorul şi partenerul vor conlucra prin nominalizarea unui număr de … tutore/i,
care se vor preocupa de organizarea şi îndrumarea practicanţilor studenţi, în conformitate cu curricula disciplinei.
III. ROLURILE PĂRŢILOR:
Organizatorul de practică va realiza planul de desfăşurare al practicii împreună cu partenerul de practică în baza
„CONVENŢIEI CADRU PRIVIND EFECTUAREA STAGIULUI DE PRACTICĂ ÎN CADRUL PROGRAMELOR DE
STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ” aferent proiectului mai sus mentionat.
Partenerul de practică va asigura condiţiile necesare desfăşurării practicii de către … studenţi. Durata stagiului de
practica: …saptamani (…. zile lucratoare).

Partenerul de practică va nominaliza tutorii: în acest sens, vă rugăm ca prin completarea tabelului din anexa 1 să
faceţi numirea persoanelor pe care le consideraţi potrivite să devină tutori.
Evaluarea activităţilor desfăşurate în cadrul practicii se va face la sfârşitul perioadei de practică de către organizator,
pe baza unei fişe de evaluare întocmită de tutore şi pe baza unui raport individual scris (caiet de practică) elaborat de
către student.
IV. DURATA ACORDULUI:
Prezentul acord a fost încheiat pe o perioadă de …. luni, începând cu data de ………. până la data de
…………………..
V. DISPOZIŢII FINALE:
Prezentul acord poate fi reziliat dacă una din părţi solicită acest aspect numai cu anunţ prealabil notificat în scris
celeilalte părţi, (cu minim ……zile înainte de data rezilierii (pentru a nu periclita programarea practicii, care se face la
începutul anului universitar).
Prezentul acord a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale, fiecare cu aceeaşi valoare juridică.
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