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PARTENERIAT de colaborare 

privind efectuarea stagiilor de practică în cadrul proiectului  

„Învaṭă 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 

și 

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

………., județul, ..................,  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 

au convenit de comun acord, după cum urmează: 

ART. 1 OBIECTUL PARTENERIATULUI: 

1) Parteneriatul stabileşte cadrul general în care se vor organiza şi desfăşura stagiile de practică 

pentru studenţii din grupul ţintă al proiectului „Învaṭă de la cei mai buni!”, 

POCU/626/6/13/133046, din cadrul Programului Operaţional Capital Uman, cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare. 

2) Scopul activităților desfășurate în cadrul stagiilor de practică din cadrul proiectului „Învaṭă 

de la cei mai buni!”, POCU/626/6/13/133046, este creșterea angajabilitatii studentilor si 

facilitarea insertiei acestora pe piata muncii prin activitati de consiliere, orientare 

profesionala, actiuni de invatare la un potential loc de munca prin organizarea de stagii de 

practica si activitati inovative care vor duce la dezvoltarea competentelor si aptitudinilor 

practice necesare pentru piata muncii. De asemenea, studenții vor avea ocazia de a-și 

valorifica şi consolida cunoştinţele teoretice primite în cadrul procesului de instruire. 

3) 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.  
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4) În acest sens, partenerul de practică va nominaliza un  tutore, care se va preocupa de 

organizarea şi îndrumarea practicanţilor. 

ART. 2  ROLURILE PĂRŢILOR 

1) UMC  va fi responsabilă de coordonarea activității de practică și va asigura monitorizarea 

permanentă a derulării stagiilor de practică, în concordanță cu planificarea din cadrul 

proiectului „Învaṭă de la cei mai buni!”, POCU/626/6/13/133046. 

2) UMC va fi responsabilă de elaborarea rapoartelor de monitorizare a stagiilor de practică 

din cadrul proiectului „Învaṭă de la cei mai buni!”, POCU/626/6/13/133046. 

3) Partenerul de practică va asigura condiţiile necesare desfăşurării practicii de către studenții 

selectați în acest sens.  

4) Partenerul de practică va stabili persoanele care vor avea atribuţii de tutori.    

5) Pe parcursul derulării stagiului, precum și la sfârșitul stagiului de practică, tutorii, în 

colaborare cu experții din cadrul proietului, vor completa fișele de observație,  menite 

să evalueze competențele dobândite de student în cadrul activităţii de practică. Fișele de 

observație  includ informații privind activitățile derulate, rezultate etc. 

ART. 3 DURATA PARTENERIATULUI 

1) Prezentul acord a fost încheiat pe o perioadă de 36 de LUNI, începând cu data de 

....................... până la data de ............................... 

2) 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. 

ART. 4 DISPOZIŢII FINALE 

1) Prezentul parteneriat  poate fi reziliat dacă una din părţi solicită acest lucru printr-un  anunţ 

prealabil notificat în scris celeilalte părţi. 

2) Prezentul parteneriat a fost încheiat în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, 

având aceeaşi valoare juridică. 

 

UNIVERSITATEA MARITIMĂ       ................................ 

         DIN CONSTANȚA 

  

Reprezentată prin        Reprezentată prin 

 

Rector         ................................ 

Prof.univ.dr.ing Violeta-Vali CIUCUR    ................................ 
 


