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CONVENŢIE - CADRU 

Privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă 

 

 

Prezenta convenţie-cadru se încheie între: 

 

Facultatea de Inginerie Electrică (denumită în continuare organizator de practică), 

Reprezentată prin Decan: Conf.dr.ing. Andrei CZIKER 

Adresa organizatorului de practică: Str. G. Bariţiu nr. 26-28, 400027 Cluj-Napoca 

e-mail: Secretariat.FIE@staff.utcluj.ro, telefon: 0264-401229 

 

şi 

 

Societatea comercială, instituţia centrală ori locală, persoana juridică 

…………………………………………………………………………………………………. 

(denumită în continuare partener de practică), 

reprezentata de (numele şi calitatea) dl/dna …………………………………………..………. 

adresa partenerului de practică……………………………………………………………….. 

adresa unde se va desfăşura stagiul de practică ……………………………………………..… 

e-mail: …………………………………………………, telefon: …………………………….. 

 

şi 

 

Student ……………………………..…………………………(denumit în continuare practicant) 

CNP …………………………….., Data naşterii………..……, Locul naşterii ……………….…., 

cetăţean ……………………… paşaport (dacă este cazul) …………………..permis de şedere(dacă 

este cazul)…………………………adresa de domiciliu ………………………………....................... 

...........…………………….................................. adresa unde va locui pe durata desfăşurării 

stagiului de practică ……………......…………………………………….. înscris în anul universitar 

2021-2022, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Inginerie Electrică, an ……….. 

grupa…………… e-mail: …………………………………, telefon: …………………... 

 

Art. 1 

Obiectul convenţiei-cadru 

1.1 Convenţia-cadru stabileşte cadrul în care se organizează şi se desfăşoară stagiul de practică în vederea 

consolidării cunoştinţelor teoretice şi pentru formarea abilităţilor, spre a le aplica în concordanţă cu 

specializarea pentru care se instruieşte. 
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1.2 Asigură că experienţa de practică este productivă şi benefică pentru ambii parteneri. 

1.3 Convenţia-cadru stabileşte îndatoririle şi obligaţiile Organizatorului de practică, a Partenerului de 

practică şi a practicantului. 

 

Art. 2 

Durata şi perioada desfăşurării stagiului de practică: 

2.1 Stagiul de practică va avea durata de minim 90 ore pe an conform planului de învăţământ. 

2.2 Perioada desfăşurării stagiului de practică este de la ……......……. (zi/luna/an) până la ……........….. 

(zi/luna/an). 

 

Art. 3 

Statutul practicantului 

3.1 Practicantul rămâne pe toată durata stagiului de pregătire practică, student al instituţiei de învăţământ 

superior. 

 

Art. 4 

Responsabilităţile practicantului 

4.1 Practicantul are obligaţia ca pe durata derulării stagiului de practică să respecte programul de lucru 

stabilit şi să execute activităţile specificate de mentorul desemnat de partenerul de practică, în condiţiile 

respectării cadrului legal cu privire la volumul şi dificultatea acestora. 

4.2 Pe parcursul stagiului, practicantul respecta regulamentul de ordine interioara al partenerului de 

practică. În cazul nerespectării acestui regulament, conducătorul partenerului de practică îşi rezervă dreptul 

de a anula convenţia-cadru, după ce în prealabil a ascultat punctul de vedere al practicantului şi al tutorelui 

şi a înştiinţat conducătorul instituţiei de învăţământ unde practicantul este înscris şi după primirea 

confirmării de primire a acestei informaţii. 

4.3 Practicantul are obligaţia de a respecta normele de securitate şi sănătate în munca pe care şi le-a însuşit 

de la reprezentatul partenerului de practică înainte de începerea stagiului de practică. 

4.4 Practicantul se angajează să nu folosească, în nici un 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. 

4.5. Practicantul va întocmi un caiet de practică pe care împreună cu scrisoarea de evaluare şi convenţia 

cadru le va prezenta cadrului didactic supervizor. 

 

Art. 5 

Responsabilităţile partenerului de practică 

5.1 Partenerul de practică va stabili un mentor pentru stagiul de practica, selectat dintre salariaţii proprii şi 

ale cărui obligaţii sunt de a se ocupa de practicant. 

5.2 Înainte de începerea stagiului de practică, partenerul are obligaţia de a face practicantului instructajul cu 

privire la normele de securitate şi sănătate în muncă, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

5.3 Partenerul de practică trebuie să pună la dispoziţia practicantului mijloacele necesare pentru 

desfășurarea în bune condiții a practicii. 

5.4 Partenerul de practica selectează studenţii în funcţie de necesităţile şi preferinţele sale şi comunică 

rezultatul selecţiei organizatorului de practică prin semnarea prezentei convenţii. 

5.5 În cazul nerespectării obligaţiilor de către practicant, mentorul va contacta cadrul didactic supervizor 

pentru analizarea situaţiei şi aplicarea de sancţiuni, dacă este cazul. 

5.6 La finalul stagiului de practică partenerul de practică și mentorul desemnat o să completeze pentru 

fiecare practicant în parte câte o scrisoare de evaluare care poate fi descărcată de pe site-ul facultăţii. 

 

Art. 6. 

Obligaţiile organizatorului de practică 

6.1 Organizatorul de practică desemnează un cadru didactic supervizor, responsabil cu planificarea, 

organizarea şi supravegherea desfăşurării pregătirii practice. 

6.2Organizatorul de practică hotărăşte cuantumul creditului academic asociat practicii şi stabileşte toate 

condiţiile academice pe care studentul trebuie să le îndeplinească pentru obţinerea creditului. Organizatorul 

de practică stabileşte un sistem de notare şi criterii pentru obţinerea notei la terminarea practicii. 

6.4 În cazul în care derularea stagiului de pregătire practică nu este conformă cu angajamentele luate de către 

partenerul de practică în cadrul prezentei convenţii, conducătorul instituţiei de învăţământ superior poate 
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decide întreruperea stagiului de pregătire practică conform convenţiei cadru,după informarea prealabilă a 

conducătorului partenerului de practică. 

 

Art. 7 

Persoane desemnate de organizatorul de practică şi partenerul de practică 

7.1 Mentorul (persoana care va avea responsabilitatea îndrumării practicantului din partea partenerului de 

practică): 

Dl./D-na: .............................................................................. 

Funcţia: ................................................................................ 

7.2 Cadrul didactic supervizor, responsabil cu urmărirea derulării stagiului de practică din partea 

organizatorului de practică: 

Dl./D-na: .............................................................................. 

Funcţia: ................................................................................ 

 

Art. 8 

Raportul privind stagiul de pregătire practică 

8.1 În timpul derulării stagiului de practică, mentorul va evalua practicantul în permanenţă, pe baza unei fişe 

de observaţie / evaluare. 

8.2 La finalul stagiului de practică, mentorul completează scrisoarea de evaluare care va sta la baza notării 

practicantului de către cadrul didactic supervizor. 

8.3 Practicantul va prezenta un caiet de practică care va cuprinde: tematica programului de practică, 

activităţi desfăşurate pe perioada stagiului de practică, cunoştinţele dobândite. 

 

Art. 9 

Sănătatea şi securitatea în muncă - Protecţia socială a practicantului: 

9.1 Partenerul de practică are obligaţia respectării prevederilor legale cu privire la sănătatea şi securitatea în 

muncă a practicantului pe durata stagiului de practică. 

9.2 Practicantului i se asigura protecţie socială conform legislaţiei în vigoare. Ca urmare, conform 

dispoziţiilor Legii 346/2002 privind asigurările pentru accidente de munca şi boli profesionale, cu 

modificările şi completările ulterioare, practicantul beneficiază de legislaţia privitoare la accidentele de 

muncă pe toată durata efectuării pregătirii practice. 

 

Art. 10 

Condiţii facultative de desfăşurare a stagiului de pregătire practică: 

10.1 În timpul desfăşurării activităţii de practică, studentul practicant poate primi din partea partenerului de 

practică îndemnizaţie, gratificări, prime sau alte avantaje cum ar fi: plata transportului de la şi la locul 

desfăşurării stagiului de practică, tichete de masa, acces la cantina partenerului de practică, etc. 

 

Întocmit în 3 exemplare la data:………………………… 

 

 

Decan 

Facultatea de Inginerie Electrică 

 

Partener de practică 

conf.dr.ing. Andrei CZIKER  

  

  

 Student 

 


