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CONVENṬIE CADRU 

privind efectuarea stagiilor de practică în cadrul proiectului 

„Învaţă de la cei mai buni!”, POCU/626/6/13/133046 
 

 

În temeiul Ordinului nr. 3955/2008 cu completările și modificările ulterioare, se încheie 

prezenta convenție-cadru între: 

 

1. 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, poșta 

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

CIUCUR, având funcția de Rector în calitate de Beneficiar al proiectului „Învață de la cei mai 

buni!” POCU/626/6/13/133046, denumit în continuare Organizator de practică, pe de o parte 

 

2…………………………….., cu sediul  în ……………………….., cod poștal 

………………, județul Constanța,  înregistrată  la  Registrul  Comerțului sub nr. ……………., 

CUI …………….., cod CAEN principal ……………….., cod CAEN autorizat …………….. 

telefon ………………., e-mail: ……………….., reprezentată legal prin …………….., în 

calitate de ……………, denumită în continuare Partener de practică 

 

3. Student(ă) …..............................................., CNP ….................................., data naşterii 

........................., locul naşterii ........................., CI seria .…, nr………….., domiciliat(ă) în 

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

telefon: .................................., denumit(ă) în continuare practicant(ă) 

 

au convenit de comun acord, după cum urmează: 

 

ART. 1 Obiectul Convenției 

(1) Convenția de față stabilește cadrul în care se organizează și se desfășoară stagiul de 

practică efectuat de studenții selectați de Universitatea Maritimă din Constanța- 

Organizatorul de practică, beneficiar al proiectului “Învață de la cei mai buni!” 

POCU/626/6/13/133046, 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. 

(2) Stagiul de practică este realizat de practicant în vederea dobândirii competenţelor 

profesionale specifice specializării pe care o urmează în cadrul universității. 
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ART. 2 Statutul practicantului 

(1) Practicantul rămâne, pe toată durata stagiului de pregătire practică, student/masterand al 

Universității Maritime din Constanța (instituţiei de învăţământ superior). 

 

ART. 3 Locul și durata stagiului de practică  

(1) Stagiul de practică va avea durata de minim 90 de ore pentru studenții din anul 1-3 sau 60 

de ore pentru studenții din anul 4 și Master, derulându-se în perioada anului universitar 2020-

2021 / 2021-2022, în conformitate cu planul de învățământ al specializării la care este înscris 

practicantul. 

(2) Stagiul de practică se desfășoară la sediul social sau, după caz, la punctele de lucru ale 

Partenerului de practică, după un program stabilit de comun acord de părți. 
 

ART. 4 Responsabilităţile practicantului 

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

de lucru stabilit şi să execute activităţile specificate de tutore în condiţiile respectării 

cadrului legal cu privire la volumul şi dificultatea acestora. 

(2) Pe durata stagiului, practicantul respectă regulamentul intern al partenerului de practică.  

(3) Practicantul are obligaţia de a respecta normele de securitate şi sănătate în muncă și situații 

de urgență pe care şi le-a însuşit de la reprezentantul partenerului de practică înainte de 

începerea stagiului de practică. 

(4) De asemenea, 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 

comunică unui terţ sau pentru a le publica, chiar după terminarea stagiului, decât cu acordul 

respectivului partener de practică. 

(5) Practicantul va prezenta periodic și după încheierea stagiului un caiet de practică ce 

cuprinde: 

 Prezentarea organizației unde a efectuat practica; 

 Descrierea activităților desfășurate pe timpul practicii; 

 Experiența acumulată în stagiul de practică; 

 Rezultate ale activităților desfășurate. 

 

ART. 5 Responsabilităţile partenerului de practică 

(1) Partenerul de practică va stabili în colaborare cu organizatorul de practică un tutore pentru 

stagiul de practică, absolvent de studii superioare selectat dintre salariaţii proprii. 

(2) Tutorele va evalua în permanență: 

 Participarea și gradul de implicare în cadrul stagiului de practică; 

 Respectarea programului de lucru; 

 Realizarea activităților și a sarcinilor de lucru; 

 Însușirea deprinderilor practice; 

 Rezultatele obținute în urma stagiului de practică; 
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(3) Înainte de începerea stagiului de practică, partenerul are obligaţia de a face practicantului 

instructajul cu privire la normele de securitate şi sănătate în muncă și situații de urgență, în 

conformitate cu legislaţia în vigoare.  

(4) Partenerul de practică trebuie să pună la dispoziţia practicantului toate mijloacele necesare 

pentru dobândirea competenţelor profesionale specifice specializării pe care o urmează în 

cadrul universității. 

(5) Să permită experților din echipa de proiect ai UMC - Organizatorului de practică să 

monitorizeze stagiul de practică, conform competențelor acestora. 

(6) Să comunice UMC la finalul stagiului de practică rapoarte finale ale tutorilor cu privire la 

activitățile desfășurate în cadrul stagiilor de practică. 

 

ART. 6 Responsabilitățile Organizatorului de practică 

(1) Să desemneze și să comunice Partenerului de practică, un cadru didactic supervizor, 

responsabil cu planificarea, organizarea şi supravegherea desfăşurării pregătirii practice. 

Acesta, împreună cu tutorele desemnat de partenerul de practică stabilesc tematica de 

practică şi competenţele profesionale care fac obiectul stagiului de pregătire practică. 

(2) Să urmărească aplicarea Metodologia de desfășurare a stagiilor de practică/ Ghidurilor de 

practică pentru a asigura Practicantului formarea competențelor profesionale care fac 

obiectul stagiului de pregătire practică. 

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

numărul de credite specificate în Planul de învățământ, ce vor fi înscrise şi în Suplimentul 

la diplomă, potrivit reglementărilor Europass (Decizia 2.241/2004/CE a Parlamentului 

European şi a Consiliului). 

 

ART. 7 Prevederi finale 

 

Alcătuit în triplu exemplar la data: ......................... 

 

 

Entitate Nume 

prenume/Funcție 

Semnătura/ 

Ștampila 

Organizator de practică 

Universitatea Maritimă 

din Constanța 

Prof. univ. dr. ing. 

CIUCUR Violeta-Vali 

Rector  

 

Partener de practica 

………………………… 

Reprezentant legal  

………………… 

 

 

Student / Practicant 

 

Nume și prenume 

 

 

 


