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CONVENTIE CADRU PRIVIND EFECTUAREA STAGIULUI DE PRACTIC� 
ÎN CADRUL PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT 

Prezenta conven�ie-cadru se încheie între: 

Universitatea din Craiova, Facultatea de ^tiinte, Departamentul de Chimie (denumit� în 
continuare organizator de practic�), reprezentat� prin delegare de c�tre Decan Conf. univ. dr. 

Tigae Cristian 
specializarea CALITATEA MEDIULUI, ANUL I 
studen�i 20 

adresa organizatorului de practic�: CRAIOVA, str. Calea Bucure_ti, nr. 107i 
email: stiinte_exacte@central.ucv.ro telefon: 0251597048. 

Societatea comercial�, institu�ia central� ori local�, persoana juridic� 
AGEN�IA PENTRU PROTEC�IA MEDIULUI DOLJ (denumit� în continuare partener de practicä), 

reprezentat� de (numele _i calitatea) 
DIRECTOR: Dr.ing. MONICA MATEESCU 

adresa partenerului de practic�: Str. Petru Rare_, nr. 1, Craiova cod 200349 

adresa unde se va desf�_ura stagiul de practic�: Str. Petru Rare_, nr.1, Craiova 
***************************************************************** 

email: directorexecutiv@arpmsv4.ro telefon:.. ********************e****** 

Student/ masterand.. ******** ***** 
CNP... .**.**o**o* ****s*********************************** 

.. (denumit în continuare practicant)

ziua na_teril.... ************ .., locul na_teri. ......, ceta�ean..... ********°************************* **** 

pa_aport (dac� este cazul).. .., permisul de _edere (dac� este cazul). ********°*****°***** 

adresa de domiciliu . o******** ***********************°************°°°******** ***********

****a**************e******************* 

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

....o . *scecopeo******* **********e******°**********************°°********°"**************************** 

inscris în anul universitar .. ..la Universitatea din Craiova, 

Facultatea.. i*************.*e************************************************************************* 

Seria.... grupa... *********** 

email telefon: 



ARTICOLUL 1 

Obiectul conven�iei-cadru 

(1) Conven�ia-cadru stabile_te, in concordan�� cu specializarea pentru care se instruie_te 
practicantul, cadrul în care se organizeaz� _i se desfä_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 competentelor profesionale
men�ionate în portofoliul de practic�, parte integrant� a prezentei conven�ii-cadru. (ANEXA 2) 

(3) Modalit��ile de derulare _i con�inutul stagiului de preg�ire practic� sunt descrise în prezenta 

conventie-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 
Universit��ii din Craiova. 

ARTICOLUL 3 

Durata _i perioada desf�_ur�rii stagiului de practic� 

(1) Stagiul de practic� va avea durata de 2 säptämâni, 70 ore. 

(2) Perioada desf�_ur�rii stagiului de practic� este de la 28.06 

(zi/lun�/an)
(zi/lun�/an) pân� la 08.07.2021 

ARTICOLUL 4 

Plata _i obliga�ile 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 încadr�rii 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 proiectului. **********°*******°******************************** 

(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�ia 
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 derulärii stagiului de practic�, s� respecte programul de 

Jucru stabilit �i s� execute activit��ile specificate de tutore în conformitate cu portofoliul de practic�, 

in condi�iile respect�rii cadrului legal cu privire la volumul _i dificultatea acestora. 

2 



(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 facultä�ii unde practicantul este înscris _i 
dup� primirea confirmärii de primire a acestei informa�ii 

(3) Practicantul are obliga�ia de a respecta normele de securitate _i sänätate 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 ter� 
sau pentru a le publica, chiar dup� terminarea stagiului, decât cu acordul respectivului partener de 

practic�. 

ARTICOLUL6 
Responsabilitä�ile patenerului de practic� 

1) Partenerul de practic� va stabili un tutore pentru stagiul de practic�, selectat dintre salaria�ii 
proprii si ale c�rui obliga�ii sunt men�ionate în portofoliul de practic�, parte integrant� a conven�iei- 
cadru. (ANEXA 2) 

(2) In cazul nerespectärii obliga�iilor de c�tre practicant, tutorele va contacta cadrul didactic 
supervizor- responsabil de practic�, aplicându-se sanc�iuni conform regulamentului de organizare _i 
functionare al universitä�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 sänätatea în munc� a practicantului, precum _i pentru comunicarea regulilor de 
prevenire asupra riscurilor profesionale.

(4) Partenerul de practic� trebuie sä 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 practican�ilor accesul liber la serviciul de 
medicina muncii, pe durata derul�rii preg�tirii practice. 

ARTICOLUL 7 

Obliga�iile organizatorului de practicã 

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

planificarea, organizarea _i supravegherea desf�_urärii 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 pregätire practic�. 

(2) In 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 

practica poate decide întreruperea stagiului de pregätire practic� conform conven�iei-cadru, dup� 

informarea prealabilä a conduc�torului partenerului de practic� _i dupä primirea conf+rm�rii de 

primire a acestei informa�ii. 

(3) In 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 reglementärilor Europass (Decizia 2.241/2004/CE a Parlamentului European _i a Consiliului). 
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ARTICOLUL8 

Persoane desemnate de organizatorul de practic� �i partenerul de practic� 
(1) Tutorele (persoana care va avea responsabilitatea practicantului din partea partenerului de 
practic�): 

Dna. BANU� VERGINICA 

Functia: INGINER CHIMIST 

Telefon 0251419035 Fax . **************** .. Email ... 
******.oo****o************* 

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

Dna. CIOBANU GEORGETA 

Functia: LECTOR 

Telefon 0251597048 Fax .. ... Email: geo_ciobanu20@yahoo.com 

ARTICOLUL 9 

Evaluarea stagiului de preg�tire practic� prin credite transferabile 

Num�rul de credite transferabile ce vor fi ob�inute în urma desf�_ur�rii stagiului de practic� este de 
3 

ARTICOLUL 10 

Raportul privind stagiul de preg�tire practic�ä 

(1) In timpul denulärii stagiului de practic�, tutorele impreun� cu cadrul didactic supervizor vor 
evalua practicantul în permanen�ä, pe baza unei fige de observa�ie/evaluare. Vor fi evaluate atât 
nivelul de dobândire a competentelor profesionale, cât _i comportamentul _i modalitatea de 
integrare a practicantului în activitatea partenerului de practic� (disciplin�, punctualitate, 
responsabilitate în rezolvarea sarcinilor, respectarea regulamentului de ordine interioar� al 

întreprinderii/institu�iei publice etc.). 
(2) La finalul stagiului de practic�, tutorele elaboreaz� un raport, pe baza evaluärii nivelului de 

dobândire a competentelor 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 dupä 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�; 
observaii personale privitoare la activitatea depusä. 

ARTICOLUL 11 

Sän�tatea _i securitatea în munc�. 

Protectia social� a practicantului 

(1) Practicantul anexeaz� prezentului contract dovada asigur�rii medicale valabilä îin perioada �i 
pe teritoriul statului unde se desf�_oar� stagiul de practica. 



(2) Partenerul de practic� are obliga�ia respect�rii prevederilor legale 
cu privire la sän�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 asigurärile pentru accidente de munc� _i boli profesionale, cu 
modific�rile _i complet�rile ulterioare, 
accidentele de munc� pe toat� durata efectuärii preg�tirii practice. 

practicantul beneficiaz� de legisla�ia privitoare la 

(4) in cazul unui accident suportat de practicant, fie în cursul lucrului, fie îin timpul deplas�rii la 
lucru, partenerul de practic� se angajeaz� s� în_tiin�eze asiguratorul cu privire la accidentul care a avut 

loc. 

ARTICOLUL 12 

Condi�ii facultative de desf�_urare a stagiului de preg�tire practic� 

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

2) Avantaje eventuale plata transportului de la _i la locul desf�_ur�rii stagiului de practic�, 
tichete de mas�, acces la cantina partenerului de practic� etc.): . *°**********e***** 

(3) Alte preciz�ri: . 

ARTICOLUL 13 

Prevederi finale 

Alc�tuit în dublu exemplar la data: 13.10.2020 

DECAN/ Facultatea de ^tiin�e 
/Departamentul de Chimie/ 

Universitatea din Craiova 

Reprezentant - Societate

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

(Partener de practic�) 

Student/ masterand 
(Practicant) 

Numele �i prenumele TIGAE CRISTIANN MATEESCU MONICA 

Data 15.10.2ozo 3.1.22 

Semnätura OMA 
AATIO 

FACULTATEA G PENTR ^tampila 
DE STINTE 

A DI 
UCATI 

Am luat cuno_tin��. VILO 

Func�ie Data Semn�tura Nume _i prenume 
CIOBANU GEORGETA LECTOR 16.10. 2020 Ct Cadru didactic supervizor 

BANUT VERGINICA INGINER 
CHIMIST 

19. 1o, 22s ouu Tutore 


