
UNIVERSITATLA 191N C'RAIOVA 
Faeullatea de $tinte 
Departamentul de (hinie 

ALXA 1 

Nr. S13:13.10.2020 

CONVENTIE CADRU PRIVIND EFECTUAREA STAGIULi DE PRAC"TICA 
IN CADRUL PROGRAMELOR DE SIUDU UNIVERSTTARE DE LICEN�Á 

Przenta conven�ie cadru se incheie inre 

nversitatea din Craiova. tacultaten de Stiinte. Departamentul de Chimie tdenumitain 
contunuare organizator de practicà). reprezentat� prin deleyare de eatre Decan Conf. univ. dr. 
Tigae Cristian 
specializarea BIOCHINMIE TEHNOLOGICA, ANUI. 
studen_i 12 

Ndresa organizatorului de practicà: (RAOVA, Stt. ('alea Bueurei. r. 107 
emanl' stiinte exacteucenural.ucv.ro telefon: 0251597048. 

Societatea comerciali, instiu�ia cent ral� ori local, persoana juridie�
SC POLICLINICA AMARADIA SRE, ('od lUnie de ldentifieare: 22279764. Nr. Regisrul 
Conertului: J16;1566:2007 (denumità in continuare partener de practie. 

Teprezenalà de (numcle si calitatea) 

DIRECTOR: GHI� SORINA 

iadresa parlenerului de practic�: Str. AMARADIA. ar. 14, Craiova cod 200134 

dresa unde se va dest�_ura stagiul «le practia Str. AMARADIA. nr. 11. Craiova cod 200134 

*******""**************''********''*********************************** 

email: adriana_turculeanuig'y ahox).comn ie:lnI: (9723343943 

Student / masterand. 

CNP 
.denumit in continuare practicant **.******* **** 

/1 1agivril.. .. 1Ocul na_leril .... Ell{Cull........ **** ************'* 

pa_apert (dacà este cazul). **************'*** . TtSut de sedere (dacå estecazul).... *********'"****** 

dresa de domiciliu .. 
* ******** 

********-******** ****e**---*-** .*** ******** * * 

adrcsa unde va locUI pe dur:ala desiisutiti staguulur dle puactia.. 

**.************************** ********"***************************...****..*. 
** 

Cis li1 anui miversIlJ...... ***************7 iaiTsilalea din Cralovil. 

Fulaca.. 

elelon ** **a***'* ********** ************ 



ARTICO1.L1 

(biectul eonventiei-cadru 

() Comven�ia-cadru staiileytc. in cnumlani vu sRx:i:nlizarea .N:ulru are S struieyle 
racticantul, caului in c:ale se wg:niscasa _i s* desliyoarä slugiul d prlki pelru cI>?lIUArLa 

CI_tintelor lurtu �i pntru lornarca abilitailor praelicanului, in vederca aplicarii acestora. 

(2) Stapiul de practica vste realizat de practicant în vederca dobindirii conmpelen|elor profesionale 
Conate iu portolliul de practicä. parte integrant� a prezenei conven�i-cacdru. (ANEXA 2) 

(3) Modalitá�ik de derulare _i eoninulul stagiului de pregåtire practica snt descrise in prezenta conveuic-vadru _i iu portofoliul de practicã cuprins în ANIEXA 2. 

ARTICOLUL 2 

Staluul pructicwntului 

PiacticanMul ranmán. pe lvali durata slagiului de preyalire praclicá. sludent/maslerand al 
niversitätii din Craiva. 

ARTICO1UL 3 
Durata _i perioada desli_uätii slagului de pravticà 

(1) Siagiul de practic� va avea tdurata de 3 säplännni, 112 ore. 

(2) Perioada clest�_ur�rii stagiuhi uke praclici csle dk: la 28.6.2021 (zi:lnä/an) påui la 15.07.2021 

(zilun�/an) 

ARTICOLLL 4 

Plata _i obligatile soci:ale 

(1) Stagiul de preg�tire practicä (se bileaä siluatia crspzitoane): 

Se efectueazÅ în cadrul unui conuract de munc�, cei doi parteneri puländ sä benelicieze de 
prevederile Legii nr. 72/2007 privind stimulareu încadrärii îin munc� a studentilor. 
Nu st efeelucazá in cadrul unui coniract de muneå. 

Se elecueaz� în cadrul unti proviect fimantat pin Fondhul Sucial uropean. 

Se elecueazä în cacdrul proiectului . ***************************************i************ssnensennen*. 

(2) n caul angajärii ulteriware, perioudi slagiului nu va li consideratà ea veehine in siluatia in 
ca: xvetia nu se derulazi în cadrul unui contract te muneá. 

(3) Practicantul mu poule prelinde un sakriu din parea partenerului dle practicà, cu excepia 
situatiei îun care practicanul are slaun de angaja, 

(4) Parlunerul de pracliei poate tolu_i acorda praclicailului o indemizaic, gralilicare, prinà sau 
IvItaje itn vatur�, spceilicae lka Art. 12. 

ARTICO.UL 5 

R'spM1albilitaile practicuntuhui 
() Praticantul awr obligatia. ca pe siurati deruläsii suagiului de practieá. så respecte progrmil de 

lucu slaisili _i s� execute activiatile sperilicate de lutore in conlormitate vu poriotoliul de ractisa. 

in cuulii respctai cadrului legal eu pris ire ku volunul _i dilicultutca acestora. 



(2) Pe durata stagiuhui, practicamul respectâ regulamentul de odine interioará il parteneruit ane 

praciica. In ecazul nerespectärii acestui regulamen. conducätorul partonerului die piactich 191 intrva 
crepiul de a anula convenjin-cadru, dup� e. n prealabil. a aseultat punc ul de veerc 
prRclaniilun _i al lorelun I a în_tnntat condhucalorul facullätii nule pi:ictcantinl sle nCI1s s1 

dupa priumrea conlirmarn die punire a aceslerintomaq 

) Praciicantul are obligalia de a res[pecta normeie de securitale si sän�late in miiea e tare iti 

nsu_il de la reprezcntantul partenernlu de practcä înainte : ineeerra stagiihi ie piacl? 

(H) De aseinenei, placticanul se npajcn/ä si mu lulasci, in iciI /, inlo1I17a1ike ka Care it 

cces in timpul siaPului despre pulenerul de u:tica su clicntii sii. pxulru :a l: vonniea it leti 

sall enti a k mlslwa. chiar dupi teiuninra slaginli, ve:âl en acnelul reszuclivulur irleti'r tie 

pacia. 

ARTICO.ULL6 

Responsabilitä�ile partenerului de practic� 

(1) Partenerul de practic� va slabili un uiore peilru staginí de practici. selectat dintre saBariaii 

proprii _i ale c�rui obliga�ii sunt mentionate în porofoliul de practic�, parte integrant� a conven/ier-

cadru. {ANEXA 2) 

(2) ln cazul nerespcctärii obliga�iilor de c�tre practicant, tutorele va contacta cadrul didactic 

Supervizor - responsabil de practic�, apicändu-se sanctjiuni contorm regulamentului de organizare _i 

functionare al universilà�ik lacultäi. 

(3) Inainte de începcrca siagiului de practic�, parlenerul are obliga�ia de a face praclicantulu 

instructajul cu privire la normele de securitate _i s�n�tate in muncá, în confomitate cu legisla�ia in 

vigoare. Printre responsabilit��ile sale. partenerul de practic� va lua mäsurile necesarc pentru 

secunitatea _i s�n�talea in munc� a practicantuuhi, firecum _i pentru comunicarea regulilor de 

prevenire asupra riscurilor profesionale. 

(4) Partenerul de practic� trebuie så mun� la dispozi�ia practicantului koate mijoncele neeesaic 

pentru dobändirea competen�elor precizate in portofoliul de practicä. 

(5) Partenerul de practic� are obligalia de a asiIgura practican�i lor accesul iber la serviciul de 

medicina munci, pe durata deruläri pregätirii practice. 

ARTICOLUL 7 

Obligatiile organizatorului de practicà 

(1) Organizalorul de practicå desemneazå un cadru didactic supervizor, responsabil cu 

planilicare, organizarea _i supravegherea desfä_trårii pregåtirii practice. Cadrul didactic 

supervizor responsabil de practic�, împreunå cu reprezentanul faculuasii ín Cousiliul FC-MESCsi 
cu tulorele deseau de parlenerul de pr'acticá stabilcsc tematlica de ractic� si compcienmelet 

profesion:le care lac obiectul stagiului de pregåtire practicä. 

(2) In cZAil n care derularca stagiului de pregaurc prackå nu cste conlorni cu angjamcnie 

uale de cilre partenerul de practic� in cadrul prezenlci convenii, conducålorui orgilizatoruli de 

practici poate iecide imtreruperca slagiului de preyålre pract� cniom nentie1-canlriu, upt 
91oarca #ealabilå it conducálorului artenerului de wactca �i clupå imrca cunlirmar le 

prire a àcetei miormmaqn. 

(.3) n uma desli_usirn cU SUCCes t ilugulur de pra 11cà, orginzairul va icrdin praciiniulir 

17Ärul de crcdie specilice in prcscimu! comacl, ce vor I ars yi in Suplunnu! it dpio 

pirivit reylementarilor Ewopass (ecizi 2.241:2X14: 1 a Parlamentulu Eiropcn sI a ( oului 



ARTICOLUL 8 
Persoane desemnatc de urgai11/alorul le practicå _i parienerul de prartic� 

() Tutorele (pcrsoana ea vil avea responsabilitatca practicantului din artea parteruiui de practicà): 

PROF. DR. TURCULEANU ADRIANA 

lFunetia: DOCTOR 

Telefon 0723543943 Fax ... . Fmail adriana 1ureulnu:tyaBoo.com (2) Cadrul didactic supervizor: Speeializare responsabil eu urm�rirea derul�rii slagiului de practicä din parlea organizatorului de practic�: 

Dna. DUMITRU MII1AELABIMCHIMIE TEHNOLOGICA 
Tunc�ia: 1.CTOR 

Telefon; 025159704S Fax..... Email: bitamgsíyahom.com 
ARTICOLUL 9 
Fvahuarea stagiului de pregätire practic� prin credite transferabile 
Numárul de creditc trnslerabile ce vor fi obtinute în urma deslå_ur�rii stagiului de practic� este rde 4 

ARTICOLUL 10 
Raportul privind stagiul de prcg�lire praeticä 

(1) In tinpul derulärii stagiului de practic�, tutorcle împreunä cu cadrul didactic supervizor vor evalua 

praciicantul in permancnl�, pe baza unei fise de obseruafie/evatucue. Vor i evaluate tál nivelul de 
dobándire a competenielor profesionale, cal _i comporlamentul si modalitatea de integrare practicantului în ctivilatea partcncrului de practic� (disciplinä, punclualitale, responsabilitate in 
rezolvarea sarcinilor, resclarca regulamentului dc ordine interioarà al întrcprinderi:instiluliei publice elc.). 

(2) Ia finalul staugiului de praclic�, tutorele elaboreazå un rapwrt, pe bAza evaluàrii nivelului de 
dobandirc a compelentclor de c�tre praclicat. Rezullatul acesiei evalu�ri va sta la baza notärii 
practicantului de c�ätre cadrul didactic supervizor responsabil de practicä. 

(3) Periodic _i dup� încheieret stagiului de practic�, practicanul va prezcnta un euiet de practici 
Care va cuprinde: 

denumircn modulului de pregilire; 

competen�e exersate; 
activitäti deslä_urale pe perioada stagiului de practic�; 
observa�ii personale privitoare la activitalea dupusá. 

ARTICOLUL II 
Sänstatca _i securitalca în muncá. 
Protectia socialä a practicantului 

d) Practicantul anex eazá prezentulur cuilract doovala casgrr ii ntadic este vuktshisii ist rivuues i * 
tritrinl steutuui unncle se desfisocn� stugiul ehe: n'1ittà. 

(2) Partenerul de raclicä are obliga�ia respectärii prevederilor legule eu privire a si:ttea si 

securitatea in munc� a jpr:acticatului pe durata stagiului de practicá. 
(3) Practiantului Se asigurh proieetie soial� vnlo1n legiska�iei iu vigome. a urmare. contorn 

dispozililor lepii ni4; 2002 pivind asigurarile pentru accilente ule mneà si oi pmolesomate, cu 
1iiliecirike si completärile ulherioare. pactictul bencliciaza de legishatia ivitoar 
iceidentele de muncá pe oala durala elecluarii preyilirii practice. 



(4) In caz1l unui aecident suportat de practicant, fie în cursul luerului, tic în uimpul deplasirl 
lucru, parlenerul de practie� se angajeazá så îngtiinteze asiguratorul cu privire la nccidenlul ae aat 

loc. 

ARTICOAI. 12 

Condilii laeulative de des fä_urarea stagiului de preg�tire practica 
(1) Indemniza�ic, gratilicari sau prime acordale practicantului; ... 
4Anaje eventuale (plata lransporuhui de la si la locul desfa_1rärii slagiului de praciien, 

ichete de masit, acces la cantina parlemerului de practic� cte.): *** *********"'******'********************* 

(3) Alte preciz�ri: .... 

******.***********""*******************T 

************** 

ARTICOLUL 13 
Prevederi finale 

Alc�tuit în dublu exemplar la data: 13.10.2020 

DILCAN Eacuitatea de Sliinte 
Departamentul de (hinic 
Univcrsitatea din Craiova 

Reprezentant- Socielate

comercial�, instiluiu
cenraläilocala, persoan� juridicä 

(Partcner de practic�). 
GHITA SORINA 

Sudent masteran 

(Tracticant) 

Numele _SI TIGAE CRISTIAN 
pnumele 

Data 5.10-2ozo 
Scmnálura 

s/ hAULTATEA 
E STINTE. ^tampila 10 

Am luat cuno_linjä, 

Scmnaura Functie 
LECTOR 

Data Nume _i prenumespecializare 
Cacdre didactice 1UMITRU MIHAELA- 

GABRIELA:BIOCHIMIE 20X. 2020 uN superviHre 

TEHNOLOGICA 
TURCULEAN! ADRIANA DOCTOOR lure 













UNTVERSITATEA DIN CRAIOVA 
Facultatea de ^tiinte 
Departamentul de Chimie 

Nr.684.13.2o20 

ANEXA 1 

CONVEN�IE CADRU PRIVIND EFECTUAREA STAGIULUI DE PRACTIC� 
IN CADRUL PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE DE LICEN�� 

Prezenta conven�ie-cadru se încheie între: 

Universitatea din Craiova, Facultatea de ^tin�e, Departamentul de Chimie (denumit� în 
continuare organizator de practic�), reprezentat� prin delegare de c�tre Decan Conf. univ. dr. 
Tigae Cristian 
specializarea BIOCHIMIE TEHNOLOGIC�, ANUL II 
studenti 2 

adresa organizatorului de practic�: CRAIOVA, str. Calea Bucure_ti, nr. 107i 
email: stiinte exacte@central.ucv.rotelefon: 0251597048. 

Societatea comercial�, institu�ia central� ori local�, persoana juridic� 
****************e**************************oeo*********oo**s*oeceeeseceeeeeeeeeeeaeo denumit� în continuare partener de practic�), 

reprezentat� de (numele _i calitatea) 

MANAGER:.. 
adresa partenerului de practic�:. ************************************************************** 

adresa unde se va desf�_ura stagiul de practic�:. ***************************************o********************* 

email: telefon:. lak. »*.e******.*****°* 

Student/ masterand .. ... (denumit în continuare practicant) 

CNP....... °°°*°*°*****° 

ziua na_terii .. ******. locul na_terii .. ., Cet�fean.. 

pa_aport (dac� este cazul).. 
adresa de domiciliu .. 

********.********o*o************** ** 
. permisul de _edere (dac� este cazul).. ******.************** 

s***o****************ess*o*e*o******************e************ 

adresa unde va locui pe durata desf�_ur�rii stagiului de practic�... 

e*********s***********************************************e** ************************************************************o*es**s* 
înscris in anul universitar. . a Universitatea din Craiova, 

Facultalta.... *********o*s*snenns************************************************* ****** 

seria....ngrupa.... . 
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ARTICOLUL 1 

Obiectul conven�iei-cadru 

(1) Conven�ia-cadru stabile_te, în concordan�� cu specializarea pentru care se instruie_te 
practicantul, cadrul în care se organizeaz� _i se desf�_oar� stagiul de practic� pentru consolidarea 
cuno_tintelor teoretice �i pentru formarea abilitä�ilor practicantului, în vederea aplic�rii acestora. 

(2) Stagiul de practic� este realizat de practicant în vederea dobândirii competen�elor profesionale men�ionate în portofoliul de practic�, parte integrant� a prezentei conven�ii-cadru. (ANEXA 2) 

(3) Modalit��tile de derulare _i con�inutul stagiului de preg�tire practic� sunt descrise în prezenta conven�ie-cadru �i în portofoliul de practic� cuprins în ANEXA 2. 

ARTICOLUL 2 

Statutul practicantului 

Practicantul r�mâne, pe toat� durata stagiului de preg�tire practic�, student/masterand al 
Universitä�ii din Craiova. 

ARTICOLUL3 

Durata _i perioada desfá_ur�rii stagiului de practic� 
(1) Stagiul de practic� va avea durata de 3 s�pt�mâni, 112 ore. 

(2) Perioada desf�_ur�rii stagiului de practic� este de la 28.06.2021 (zi/lun�/an) pân� la 15.07.2021 

(zi/lun�/an) 

ARTICOLUL 4 

Plata _i obliga�iile sociale 

(1) Stagiul de preg�tire practic� (se bifeaz� situa�ia corespunz�toare) 
Se efectueaz� în cadrul unui contract de munc�, cei doi parteneri putând s� beneficieze de 
prevederile Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrärii în munc� a studen�ilor. 
Nu se efectueaz� în cadrul unui contract de munc�. 
Se efectueaz� în cadrul unui proiect finan�at prin Fondul Social European. 
Se efectueaz� în cadrul 1ectulUl.....ssssssess .***********o**nteessnntsose****** 

(2) In cazul angajärii ulterioare, perioada stagiului nu va fi considerat� ca vechime în situa�ia în 
care conven�ia nu se deruleaz� în cadrul unui contract de munc�. 

3) Practicantul nu poate pretinde un salariu din partea partenerului de practic�, cu excep�tia 
situa�iei în care practicantul are statut de angajat. 

(4) Partenerul de practic� poate totu_i acorda practicantului o indemniza�ie, gratificare, prim� sau 
avantaje în natur�, specificate la Art. 12. 

ARTICOLUL 5 

Responsabilit��ile practicantului
(1) Practicantul are obliga�ia, ca pe durata derulárii stagiului de practicä, s� respecte programul de 

lucru stabilit _i s� execute activit��ile specificate de tutore în conformitate cu portofoliul de practic�, 
în condi�iile respect�rii cadrului legal cu privire la volumul �i dificultatea acestora. 
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(2) Pe durata stagiului, practicantul respect� regulamentul de ordine interioar� al partenerului de 
practic�. In cazul nerespect�rii acestui regulament, conduc�torul partenerului de practic� î_i rezerv� 

dreptul de a anula conven�ia-cadru, dup� ce, în prealabil, a ascultat punctul de vedere al 
practicantului �i al tutorelui _i a în_tiin�at conduc�torul facult��ii unde practicantul este înscris �i 

dup� primirea confirm�rii de primire a acestei informa�ii 

6) Practicantul are obliga�ia de a respecta normele de securitate _i s�n�tate în munc� pe care le-a 

însu_it de la reprezentantul partenerului de practic� înainte de începerea stagiului de practic�. 

4) De asemenea, practicantul se angajeaz� s� nu foloseasc�, în niciun caz, informa�iile la care are 

acces în timpul stagiului despre partenerul de practic� sau clien�ii s�i, pentru a le comunica unui tert 
sau pentru a le publica, chiar dup� terminarea stagiului, decât cu acordul respectivului partener de 

practic�. 

ARTICOLUL 6 

Responsabilit��ile partenerului de practic� 
(1) Partenerul de practic� va stabili un tutore pentru stagiul de practic�, selectat dintre salaria�i 

proprii _i ale c�rui obliga�ii sunt men�ionate în portofoliul de practic�, parte integrant� a conven�iel-

cadru. (ANEXA 2) 

(2) În cazul nerespect�rii obliga�iilor de c�tre practicant, tutorele va contacta cadral didactic 
supervizor responsabil de practic�, aplic�ndu-se sanc�iuni conform regulamentului de organizare �i 

functionare al universit��ii/facultä�ii. 

3) Inainte de începerea stagiului de practic�, partenerul are obliga�ia de a face practicantului 

instructajul cu privire la normele de securitate _i s�n�tate în munc�, în conformitate cu legisla�ia în 
vigoare. Printre responsabilit��ile sale, partenerul de practic� va lua m�surile necesare pentru 

securitatea _i s�n�tatea în munc� a practicantului, precum _i pentru comunicarea regulilor de 

prevenire asupra riscurilor profesionale. 

(4) Partenerul de practic� trebuie s� pun� la dispozi�ia practicantului toate mijloacele necesare 

pentru dobândirea competen�elor precizate în portofoliul de practic�. 

(5) Partenerul de practic� are obliga�ia de a asigura practicantilor accesul liber la serviciul de 

medicina muncii, pe durata derul�rii preg�tirii practice. 

ARTICOLUL 7 

Obliga�iile organizatorului de practic� 

(1) Organizatorul de practic� desemneaz� un cadru didactic supervizor, responsabil cu 

planificarea, organizarea _i supravegherea dest�_ur�rii preg�tirii practice. Cadrul didactic 
supervizor/ responsabil de practic�, împreun� cu reprezentantul facult��ii în Consiliul DFC-MESC _i 
cu tutorele desemnat de partenerul de practic� stabilesc tematica de practic� _i competen�ele 

profesionale care fac obiectul stagiului de preg�tire practic�. 
2) n cazul în care derularea stagiului de preg�tire practic� nu este conform� cu angajamentele 

luate de c�tre partenerul de practic� în cadrul prezentei conven�ii, conduc�torul organizatorului de 
practic� poate decide întreruperea stagiului de preg�tire practic� conform conven�iei-cadru, dup� 
informarea prealabild a conduc�torului partenerului de practic� �i dup� primirea confirm�rii de 
primire a acestei informa�ii. 

(3) În urma desf�_ur�rii cu succes a stagiului de practic�, organizatorul va acorda practicantului 
num�rul de credite specificate în prezentul contract, ce vor fi înscrise _i în Suplimentul la diplom�, 
potrivit reglement�rilor Europass (Decizia 2.241/2004/CE a Parlamentului European �i a Consiliului). 

3 



ARTICOLUL 8 
Persoane desemnate de organizatorul de practic� _i partenerul de practic� 

(1) Tutorele (persoana care va avea responsabilitatea practicantului din partea partenerului de 
practica): 

Doamna **. 

Functia: . 

Telefon * ************* TaA ......** . Email:. ** ******************°°**°*°°*****°* 

2) Cadrul didactic supervizor / Specializare responsabil cu urm�rirea derulärii stagiului de practicä 
din partea organizatorului de practic�: 

Doamna DUMITRU MIHAELA-GABRIELA/BIOCHIMIE TEHNOLOGIC� 

Functia: LECTOR 

Telefon: 0251597048 Fax: 0251597048 Email: bitamgs@yahoo.com 
ARTICOLUL 9 

Evaluarea stagiului de pregätire practic� prin credite transferabile 
Num�rul de credite transferabile ce vor fi ob�inute în urma desfä_ur�rii stagiului de practic� este de 4. 

ARTICOLUL 10 
Raportul privind stagiul de preg�tire practic� 

(1) In timpul derulärii stagiului de practic�, tutorele împreun� cu cadrul didactic supervizor vor evalua 
practicantul în permanen��, pe baza unei fi_e de observa�ie/evaluare. Vor fi evaluate atât nivelul de 
dobândire a competen�elor profesionale, cât _i comportamentul _i modalitatea de integrare a 
practicantului în activitatea partenerului de practic� (disciplin�, punctualitate, responsabilitate în 

rezolvarea sarcinilor, respectarea 

publice ete.). 
(2) La finalul stagiului de practic�, tutorele elaboreazä un raport, pe baza evalu�rii nivelului de 

dobândire a competen�elor de c�tre practicant. Rezultatul acestei evalu�ri va sta la baza not�rii 
practicantului de c�tre cadrul didactic supervizor/ responsabil de practic�. 

(3) Periodic _i dup� încheierea stagiului de practic�, practicantul va prezenta un caiet de practic� 
care va cuprinde: 

denumirea modulului de preg�tire 

competen�e exersate; 
activit��i desf�_urate pe perioada stagiului de practic�, 
observatii personale privitoare la activitatea depus�. 

regulamentului de ordine interioar� al întreprinderiilinstitu�iei 

ARTICOLUL 11 
S�n�tatea _i securitatea în munc�. 

Protectia social� a practicantului 
(1) Practicantul anexeazä prezentului contract dovada asigurärii medicale valabilä în perioada �i pe 

teritoriul statului unde se desf�_oar� staginul de practic�. 
2) Partenerul de practic� are obliga�ia respectärii prevederilor legale cu privire la s�n�tatea _i 

securitatea în munc� a practicatului pe durata stagiului de practic�. 
(3) Practicantului i se asigur� protec�ie social� conform legisla�iei în vigoare. Ca urmare, conform 

dispozi�ilor Legii nr. 346/2002 privind asigur�rile pentru accidente de munc� �i boli profesionale, cu 
modific�rile _i complet�rile 
accidentele de munc� pe toat� durata efectu�rii preg�tirii practice. 

ulterioare, practicantul beneficiaz� de legisla�ia privitoare la 
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(4) In cazul unui accident suportat de practicant, fie în cursul lucrului, fie în timpul deplasärii la 
r, partenerul de practic� se angajeaz� s� în_tiin�eze asiguratorul cu privire la accidentul care a avut 

loc. 

ARTICOLUL 12 

Condi�i facultative de desfä�urare a stagiului de preg�tire practic� 

() Indemniza�ie, gratific�ri sau prime acordate practicantului: ************************************************ 

2) Avantaje eventuale (plata transportului de la _i la locul desf�_ur�rii stagiului de practica, 

tjchete de mas�, acces la cantina partenerului de practic� etc.): ... 

(3) Alte precizäri: ** 
*********e*ieor*ee oo*roos*eorsesoressseeoeo ***epseoso******************* 

ARTICOLUL 13 
Prevederi finale 

Alc�tuit în dublu exemplar la data: 

DECAN/ Facultatea de ^tiin�e 
Departamentul de Chimie/ 
Universitatea din Craiova 

Reprezentant-Societate 

comercial�, institu�ie 
central�/local�, persoan� juridic� 

(Partener de practic�) 
Deatcu Dorel Lucian 

Student/ masterand 

(Practicant) 

TIGAE CRISTIAN Numele �i 
prenumele 

Data 

Semn�tura MA 

FACULTATEA \ 
DE �TIINTE 

Stampila 

ED* EA DIN 
EATTE 

Am luat cuno_tin��. 
Data Semn�tura Functie 

Lector 
|Nume _i prenume/Specializare 

Cadre didactice DUMITRU MIHAELA- 
GABRIELA/BIOCHIMIE 

TEHNOLOGICA 
supervizoare 

| Tutore 
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