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CONTRACT CADRU DE COLABORARE 

privind implementarea activităților de practica în cadrul proiectului 

 

UN VIITOR MAI SIGUR PENTRU STUDENȚI - ID 130366 

În conformitate cu prevederile Cererii de finanțare aferentă proiectului 130366, se încheie 

prezentul  Contract cadru de colaborare între: 

 

Universitatea Maritimă din Constanța, cod fiscal 2747321,cu sediul în municipiul Constanța, str. 

Mircea cel Bătrân, nr.104,  cod poștal 900663, telefon +40 241 664 740, fax+40 241 617 260, poșta 

electronică E-mail: info@cmu-edu.eu, reprezentată legal de Prof. univ. dr. ing. Violeta - Vali 

CIUCUR, având funcția de Rector, prin împuternicit prof. univ. dr. ing. PANAIT CORNEL,  în 

calitate de Beneficiar al proiectului „Un viitor mai sigur pentru studenți” 

POCU/626/6/13/130366 

Și 

S.C. ............., cu sediul  în ............, Str. .....................,  cod poștal  .................., județul ...............,  

înregistrată  la  Registrul  Comerțului sub nr ................., CUI ................., Cod CAEN principal 

.................., secundar ................., telefon ....................., fax....................., e-mail: ........................, 

reprezentată  legal  prin ....................., în  calitate  de .................. 

 

au convenit de comun acord, după cum urmează : 

ART. 1 Obiectul Contractului de colaborare 

(1) Contractul de colaborare de față stabilește modalitatea de colaborare în vederea corelării 

programei școlare cu cerințele pieței muncii, cadrul în care se organizează și se desfășoară stagiul 

de practică efectuat de studenții desemnați de Universitatea Maritimă din Constanța, beneficiar 

al proiectului  “Un viitor mai sigur pentru studenți” POCU/626/6/13/130366, în vederea 

consolidării cunoștințelor teoretice și pentru formarea abilităților, spre a le aplica în concordanță 

cu specializarea pentru care se instruiește, contribuind la tranziția de la școală la viața activă 

respectiv ocuparea tinerilor. 
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ART. 2 Durata Contractului Cadru de Colaborare 

Contractul Cadru de Colaborare are o durată de minim 48 luni, începând cu data semnării lui de 

către ultima parte, cu posibilitatea prelungirii acestuia, cu acordul ambelor părți implicate. 

 

ART. 3  Responsabilitățile Universității Maritime din Constanța- Beneficiar al proiectului 

130366 

(1) Să desemneze și să comunice către Agentul economic persoana/persoanele  desemnate de 

acesta pentru a realiza comunicarea inter-instituțională, în scopul facilității tranziției de la școală 

la viața activă a studenților implicați în grupul țintă al proiectului 130366. 

(2) Să sprijine agentul economic în vederea încheierii Convențiilor de practică, ce vor fi 

implementate în cadrul proiectului 130366. 

(3) Să elaboreze Planul de informare coordonată bidirecțională universitate- mediul economic și 

să îl transmită spre consultare agentului economic.   

(4) Să asigure comunicarea permanentă cu agentul economic cu scopul facilitării tranziției de la 

școală la viața activă a studenților implicați în grupul țintă al proiectului 130366. 

 

ART. 4  Responsabilitățile Agentului economic 

(1) Să stabilească un reprezentant al Agentului economic care să comunice cu reprezentanții  

Universității Maritime din Constanța pentru a sprijini implementarea activităților proiectului 

130366, în vederea facilitării tranziției de la școală la viața activă. 

(2) Să semneze Convenții de practică cu Universitatea Maritimă din Constanța, în vederea 

derulării stagiilor de practică ce vor fi implementate în cadrul proiectului 130366, cu respectarea 

prevederilor legislative în vigoare. 

(3) Să colaboreze cu Universitatea Maritimă din Constanța în vederea implementării unui sistem 

de informare bidirecțională cu scopul final de a identifica cele mai bune modalități de corelare a 

ofertei educaționale cu piața muncii. 

 

ART. 5  Clauze de Confidențialitate 

(1) Părțile se obligă să asigurare confidențialitatea tuturor datelor și informațiilor, informații care 

au ajuns sau vor ajunge la dispoziția lor, urmare a discuțiilor sau transferului de informații între 

părți necesar a fi făcute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului prezentului Contract de 

colaborare. 

(2) Informațiile Confidențiale sunt informațiile conținute în înscrisuri, imprimări pe bandă 

magnetică, descoperiri, idei, concepte, secrete profesionale, tehnici, proiecte, machete, scheme 

logice, programe de calculator, documente de licitație, planuri strategice, planuri de marketing, 
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financiare/de afaceri, strategiile și procedurile de lucru folosite în activitatea Părților, locații, 

amplasamente, proiectele de execuție sau de orice natură care vizează activitatea Părților, 

informații referitoare la numele clienților sau furnizorilor, precum și alte informații tehnice, 

financiare sau de afaceri, informați privind structura operațională și de conducere a Părților, parole 

sau chei de acces la baze de date de orice natură, informați scrise sau sub orice alta formă materială 

care au ajuns la cunoștința Părților direct și/sau indirect. 

(3) Părțile vor folosi informațiile numai în scopurile stabilite de prezentul  Contract de colaborare 

și vor trata Informațiile Confidențiale furnizate de cealaltă Parte cu aceeași atenție cu care tratează 

orice alte informați similare. Atenția acordată păstrării confidențialității informației va fi, în toate 

cazurile, egală cu atenția pe care orice persoană ar acorda-o, în circumstanțe similare, protejării 

confidențialității propriilor informații. 

(4) Dacă o Parte constată că Informațiile Confidențiale au fost, în mod neautorizat, deconspirate, 

pierdute sau folosite în alte scopuri decât cele stabilite, aceasta va înștiința cealaltă Parte. 

(5) Dacă Părțile nu decid în alt fel, ele se angajează să păstreze confidențialitatea informațiilor 

furnizate pe toată durata de derulare a proiectului “Un viitor mai sigur pentru studenți” 

POCU/626/6/13/130366, perioadă în care nici una din Părți nu va dezvălui fără permisiune 

Informațiile Confidențiale nici unui terț și va folosi aceste informați exclusiv în scopul aici 

convenit. 

 

ART.6.  Litigii  

(1) Toate litigiile care se vor naște în baza prezentului Contract de colaborare vor fi soluționate 

de către Părți pe cale amiabila. In situația în care acest lucru nu va fi posibil, ele vor fi de 

competenta teritoriala a instanței de la sediul Beneficiarului.  

ART. 7 Forța majoră 

(1) Forța majoră exonerează părțile de răspundere în condițiile legii, cu cerința notificării 

scrise în termen de 5 zile de la apariția cazului de forță majoră. 

(2)  Prin forța majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și 

insurmontabil, apărut după încheierea Contractului de colaborare și care împiedică părțile să 

execute total sau parțial obligațiile asumate .   

(3) În aceleași condiții, partea care invocă apariția forței majore are și obligația de a înștiința 

cealaltă parte despre încetarea acestei cauze. 
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ART. 8. Prevederi  finale 

(1)Părțile declară ca prezentul Contract cadru de colaborare reprezintă voința lor liberă în totalitate 

și a fost semnata in 2 exemplare originale, egale ca valoare, cate unul pentru fiecare parte, in data 

de ...................... 

Entitate Nume prenume/Funcție Semnătura/ 

Ștampila 

Data 

 

Beneficiar  

   

UNIVERSITATEA 

MARITIMĂ DIN 

CONSTANȚA 

Reprezentant legal  

Prof. univ. dr. ing. 

CIUCUR Violeta Vali 

Rector  

Împuternicit  

Prof. univ. dr. ing.  

PANAIT Cornel 

 

  

Manager Proiect 

Dr.ing.  

MURINEANU Emilia 

 

  

Responsabil calitate 

educatională 

Prof. univ. dr. 

CONSTANTINESCU  

Eliodor Mihail 

  

Agent economic 

 

 

 

Reprezentant legal  
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