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PARTENERIAT SUSTENABIL de colaborare privind  

facilitarea tranziției de la educație la un loc de muncă în cadrul proiectului  

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

 

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 Beneficiar, pe de o parte 

și 

2.................................. SRL, cu sediul  în ............................., județul Constanța,  înregistrată  la  

Registrul  Comerțului sub nr J..................., CUI ...............................,  cod CAEN principal 

................, cod CAEN autorizat  .............., telefon ..................., e-mail: .............., reprezentată  

legal  prin ......................, în  calitate de Administrator,  denumită în continuare Partener  

au convenit de comun acord, după cum urmează: 

ART. 1 OBIECTUL PARTENERIATULUI: 

1) Parteneriatul stabilește cadrul general de colaborare sustenabilă între Beneficiar și Partener 

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

Programului Operațional Capital Uman, pentru facilitarea tranziției de la educație la un loc 

de muncă pentru studenți și absolvenții ai Universității Maritime din Constanța, cu 

respectarea prevederilor legale în vigoare. 

2) Scopul parteneriatului este de consolidare a relației și colaborării între Beneficiar și Partener 

pentru facilitarea tranziției de la educație la un loc de muncă pentru studenți și absolvenți 

din cadrul Universității Maritime din Constanța. 

3) Parteneriatul sustenabil între Beneficiar și Partener pentru facilitarea tranziției de la 

educație la un loc de muncă se va realiza în principal prin: 

a. Realizarea de parteneriate sustenabile pentru realizarea stagiilor de practică 

b. Utilizarea platformei de practică dezvoltată de Beneficiar în cadrul proiectului 

„Învață de la cei mai buni!”, POCU/626/6/13/133046 pentru publicarea de oferte 

de stagii de practică 

c.  Dezvoltarea de instrumente de transfer de feedback direct privind necesitățile 

educaționale teoretice și practice pentru corelarea cu nevoile actuale și viitoare din 

piața muncii și realizarea de comunicări în ambele sensuri între mediul universitar 

și sectorul privat (între Beneficiar și Partener). 

 

mailto:info@cmu-edu.
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ART. 2  ROLURILE PĂRŢILOR 

1) UMC și Partenerul vor realiza parteneriate de colaborare privind efectuarea stagiilor de 

practică (în cazul în care acestea nu sunt deja realizate). 

2) UMC va fi responsabilă pentru dezvoltarea platformei de stagii de practică în cadrul 

proiectului „Învață de la cei mai buni!”, POCU/626/6/13/133046 și facilitarea utilizării 

acesteia de către Partener astfel încât Partenerul să își poată îndeplini responsabilitățile 

stabilite în prezentul acord. 

3) Partenerul își va crea un cont (sau va delega UMC să creeze un cont) pe platforma de stagii 

de practică și va publica oferte de stagii de practică prin intermediul acesteia. 

4) UMC și Partenerul vor realiza comunicări între ei privind necesitățile educaționale teoretice 

și practice ale studenților pentru corelarea cu nevoile actuale și viitoare din piața muncii, 

identificarea de posibile soluții privind îmbunătățirea coordonării între oferta educațională 

și cerințele pieței muncii sau alte subiecte ce ajută la facilitarea tranziției de la educație la 

un loc de muncă. 

5) În cazul în care Partenerul va avea nevoie să realizeze angajări, în funcție de cerințele 

Partenerului, a evaluării realizate de Partener asupra activității studenților UMC primiți în 

practică, aceștia vor fi considerați pentru angajare. 

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 ............................... 

ART. 4 DISPOZIŢII FINALE 

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

prealabil notificat în scris celeilalte părți. 

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

având aceeași valoare juridică. 

 

UNIVERSITATEA MARITIMĂ                  ............................ SRL 

         DIN CONSTANȚA 

  

Reprezentată prin         Reprezentată prin 

 

Rector           Administrator  

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


