
UNIVERSTTATEA DIN CRAIOVA 
ANEXA 1 

Facultatea de ^tiine 
Departamenlul de Chimie 
Nr. 510/13.10.2020 

CONVENTIE CADR! PRIVIND EFECTUAREA STAGIULUI DE PRACTICA 
IN CADRUL PROGRAMELOR DE STrUDii UNIVERSITARE DE MASTERAT 

Prezenta convenjie-cadru se ineheie ntre: 

Universitatea din Craiova, Facultatea de ^riin�e, Departamentul de Chimie (denumit� în 
cLinure organizator de practiea), reprezentatä prin delegare de câtre Decan Conf. univ. dr 
Tigae Cristian 
specializarea CHIM1A COMPU^ILOR BIO1.OGIC ACTIVI, ANULI 
studenti 23 

adresa organizatorului de practica: CRAIOVA, str. Calea Bucure_ti, nr. 107i 
Cail: stiinte_cxacteldcenral.uev.ro telefon; 0251 597048. 

Societatea comcreialä, institu�ia central� ori localä, persoana juridicä 
SCPOLICLINICA AMARADIA SRL, Cod Unic de Identificare: 22279764, Nr. Registrul 
Comerlului: J16/1566/2007 (denumita în continuare partencr de practica), 

reprezentat� de (numele _i calitatea) 
DIRECTOR: (GHIT� SORINA 

iadresa partenerului de practica: Str. AMARADIA, nr. 14, Craiova cod 200 134 

udresa unde se va desfi_ura stagiul de practic�: Sir. AMARADIA, nr. 14, Craiova cod 200134 
******"""*****************""'********************************* 

email: adriana_turculeanu@yahoo.com teletow: 0723513943 

Student / masterand **'*'************'*anso*"**************''*********** denumit in comtinuare practicant) 
CNP. ae*************************'"********tadoo*******"4a* 

****************'''* 

pa_aport (dac� este cazul)... .. perisul de _edene (dac� ust cauzul)... '°******** 

ndresa de domiciliu.. *********.***''"**********.************** ***mmeenansns*arn..... ... 

4aooo**** *oo-** *******i4ao-* **iar **** 

adresa unde va locui pe durata desfä_urärii slagiului de practic�... 

******4*************'.-* *****'****1°********'****:*' '*****''**********' '**** ****ttta * ***a 

nscris in anul univCTSilar. .a iuiversilaled din C.ranva, 

Facillalva... °°°'*'*******'''''** *****''''**** **'"' * **' ****** 



ARTICOLUL 1 

(Obiectul conventici-cadru 

(1) Convenlja-cadru stabile_te, in concordant� cu specializarea pentru care se instruie_le 
racticantul, cadrul in care se organizeaz� _i se desfäsoarä stagiul de practic� pentnu consolidarra 
cunu_tinelor teoretice _i pentru formarea abilitä�ilor practicantuiui. în vederea aplicärii iaærstora. 

(2) Stagiul de practic� este realizat de practicant in vederea dobândinii compelentelor profesiuikemenionate in portofoliul de practic�. parte integrant� a prezentei conventi-cadru. (ANEXA 2) 
(3) Modalita�ile de derulare _i con�inutul stagiului de preg�tire practicä slunl tieserise in prezerla conven�ie-tadru _i ín portofoliul de practic� cuprins în ANEXA 2. 

ARTICOLUL 2 

Slatutul practicantului 

Practicanlul r�mâne, pe toatà durata stagiului de preg�tire practic�, studcn/masterand al 
LIniversitä�ii din Craiova. 

ARTICOLUL 3 

Durata _i perioada desla_ur�rii stagiului de practica 
(1) Siagiul de practicá va avea durata de 2 säptämâni, 70 ore. 

(2) Perionca dhslä_urrii slatgiului de pricticä este de la 28.06.2021 (zi:lun�/an) pân� la U8.07.2021 

(7i/lun�/an) 

ARTICOLUL 4 

Platn _i obligatiile sociale 

(1) Stagiul de preg�tire practicä (se bilcazà situaqia corespunzatoare): 

Se esectueaz� in cadrul umui contract le muneä, eci dui parteineri putând sà beneficieze de 

prevederile Legii nr. 72/2007 privind stimularen incadrarii in munea a studentilor 
Nu se electucaz� în cadrul unui contract de munc�. 
Se efectueazá în colrul umui pruicet fiantat prin Fondul Social LEuropean. 
Se efectueaz� în cadrul proicctului ... 

(2) In eazul angajärii 
Care convcntia nu st deruleazà in cadrul unui contract de munc�. 

erivare, perioada stagiului nu va fi considerat� ca vechime in situa�ia în 

(3) Practicantul nu poate prelinde un salariu din partca parenerului de practic�, cu exceptia 
situalici în carc practicantul are statlut de angajat. 

(4) Partencrul de practicà poate lotu_i ucorda practicantului o indemnizasie, gratificare. primä sau 
avantaj in nalurá, specilicale la Art. 12. 

ARTICOLUL 5 

Rcsponsalbilila�ile practicantului 
(1) Practicantul arc ubiiguia, ca pe durata derulärii stagiului de practic�, s� respecte programul de 

hucru stabilit �i säi vxevule activitalile speciticate de utore în conformilate eu portofoliul de practic�a, 
in conditiile respetärii eadrului egal cu privirela volumul _i dificutatea acestora. 



(2) Pe durata stagiui, praclicantui respect� reyulamentul de ordine interioar� al partenenin dle 

practicá. In cazul nerespectärii acestui regulameni, conducätorul parlenerului de practicà I^i rEzTVa 

dreptul de a aula convern�ia-cadru. dupä ce, în prealabil, a ascultar punctl vedere al 

practicantului _i al tulorelui _i a in_tiin�at conduc�tonul laculaii unde practicantul est iriseris si 

duup� primirea conlirmarii de primire a acestei informatii 

(3) PraciICantul are Obligatia de a resjpecta normele de securitate _i s�n�tale în mnca Pe Cire le-d 

insu_it de la reprezntantul partenerului de practicä înainte de inceperca stagiului de pravtiea 

(4J De ascmea, practicantul se angajeaz� s� nu loloseasca, în niciun caz, infrmatike ki care are 

acces in 1impul slagiului despre partenerul de practic� sau clientii sai, pentru a le conunica uni terj 

sau pentru a le publica, chiar dupä terminarca stagiului, decât cu acordul respectivului partener de 

practicá. 

ARTICOLUL 6 

Responsabilitätile parlenerului de practic� 

(1) Partenerul de pacticá va stabili un tutore penlru stagiul cde practic�, sclectat dinire salarialii 

proprii _1 ale cärui obliga�ii sunt mentionate în portofoliul de practic�. parte integrant� a convcntici 

cadru. (ANEXA 2) 

(2) In cazul nerespectärii obliga�iilor de câire prncticant, uutorcle va contacta cadrul dilactic 

supervizor responsabil de practic�, aplicându-se sanctiuni confom regulamentului de organizure �i 

fiunctionare al universittii/ facult�ii. 
�, partenernul are obliga�ia de a face practicanlului (3) Inaintc de începerca stagiului de pract 

instructajul cu privire la normele de securitate �i sän�lale in uncá, în conformitate cu legisla�ia in 

vigoare. Printre rcsponsabilitätile sale, partenerul de practicà va lua m�surile necesare penlru 

securitaten si sän�talca in muncå a practicantilui, precum _i pentru comunicarca regulilor de 

prevenire asupra riscurilor profesionale. 

(4) Partenerul de practic� trebuie s� pun� la dispozi�ia practicantului toate mijloaccle nccesare 

pentru dobândirea compclentelor precizale în portololiul de practica. 

(5) Partenerul de practic� are obligajia de a asiguta praclican�ilor accesul liber la serviciul de 

medicina muncii, pxe durata derulárii pregåtirii practice. 

ARTICOLUL 7 

Obligatiile organizatorului de acticä 

(1) Organizatorul de practieä desemneazá un cadu dihuctie superv izor, responsabil cu 

pkanificarea. organizaren si suprvegherea desfayurárii pregäitirii practice. Cadrul didnclie 
supcrvizor' responsabit de praetica, impreuna cu reprezentantul facultätji in C'onsiliul DFC-MESC si 
cu lutorele desemnat de artcmerul de practic� stabilese lematica de practic� _i competentel 
prolesionale eare fac obiectul stgiului de pregåtire practicä. 

(2) n cazul in care denlarea stagiului de pregåtire practicäi nu este conformå cu angajamentck: 
luate de care partenerul d: practicà in cadrul prezentei convenii, conducâtorul organizatonului ch: 

prictica poate decicle intreruperea stagiului de preg�tire practicá contorm conventiei-cadru. upa 
inlormarca prealabilä a vonducitorului parteneruhui de practica _i dupå primirea contimärii de 

primire a ucestei intornati. 

(3) In urnma dest�_urärii cu sucees a stagiului de praxcticà, organizatorul va acorda practicantului 
numärul de eredite speciticale în prezenul coniract, ce vor li inserise yi în Suplimenul ia diplomä, 

pourivit reglementärilor liuropass (Decizia 2.2412004:CEa Parlauentuki Europen �i a Consiliului). 



ARTICOLULS 

Persoane desemnate de organizatorul de practic� _i partenerul de prartic� 
() Tutorele (persoana care va avea responsabilitatea practicantului din parlea partenerului de practica): 

PROF. DR. TURCLLEANU ADRIANA 

Functia: DoCTOR 

Telefon 0723543943 Fax .. .Enail adriana lurculeanu@yahoo.com 
(2) Cadrul didactie supervizori responsabil eu urmärirea derulärii stagiului de practic� din partea organizatorului de practic�: 

Dna. BABEANU CRISTINA 

Functia: PROF=SOR 

Telefon 0251597048 Fax .. Email: cbabeanuúlyalwo.com 

ARTICOLUL 9 

Evaluarea stagiului de preg�tire practic� prin creditc Iranslerabile 

Numárul de credite ransferabile ce vor fi obtimte in urma deslä_urarií stagiului de practicà cste de 
3. 

ARTICOLUL 10 

Raportul privind stagiul de pregälire practicà 

(1) In timpul derulärii stagiului de practicà, tutorele împreun� cu cadrul didactic supervizor vor 
evahua practicantul în permanent�, pe baza unei fiye de observafie/evaluure. Vor ti evaluate atât 
nivelul de dobândirc a competen�elor proiesionale, cât �i comportamentul �i modalitatea de 
integrare a practicantului in activitatea partenerului de practicä (disciplinä, punctualitate, 
responsabilitate în rezolvarea sareinilor. respectarca regulamentuhi de ordinc inlerioarä al 

intreprinderiilinstilutici publice etc.). 

(2) Ia finalul stagiului de practicà, lutorele elaboreaz� un raport, pe baza evaluävii nivchuh1i de 
dobindire n compcenelor de cätre practicant. Rezultatul acestei evaluäri va sta la aza mtarii 
practicantului de cätre cadrul didactic supervizor / responsabil de practic�. 

(3) Periodie _i dupä încheierca stagiului de practica, practicantul va prezenta un eaiet de practiea 

care va cujprinde: 

denumirea modulului de pregàtire; 
compctcne excrsate; 
activiläli clasla_urale pe perioada stagiului de practic�; 

ubsurvaii personale privitoare la activitalea deusá. 

ARTICOLUL II 

Sänätatca �i sucuritalca in munc�. 

Proleeia sucial� a practicantului 

(1) Practicanlul anexeaz� prezentului contract dovada caniguririi melieaie valabila in perivacda yi 

p teritoriul stauiui unile se desfei_oar� stagiul de practici. 



(2) Partcnerul de practicá are obligatia respcctärii prevecderilor legale 
C privire ka sánátatea _i securitatca in munc� a practicanului pe durata stugiului de practic. 

PTaclicantului i se nsiguri protec�ie social� conlorm legisla�iei in vigoure. Ca urnmare. corlorm 

dispoziliilr Legii nr. 346/2002 pivind asigur�rile pentru accidente de munc� �i boli profesioile, cu 
Odilicarile _i complctärile ulterioarc, practicantul bencficiazä de legislatia privitoare la 

accidentele de munc� pe toat� durata efectuârii preg�tirii praclice. 
(4) In cazul unui accident suportat de practicat. tic in cursul lucriuhui, fic in Limpul deplas�ru l 

lueru, partenerul de practic� se angajeaz� s� în_tiinteze asiguratórul eu privire la accidentul care a avut 

loc. 

ARTICOUL 12 

Condiii lacultative de deslä_urare a stagiului de prcgätire practic� 

(1) Indcinizatie. gratificäri sau prime acordate practicantului: 

(2) Avantaje eventuale (plata transportului de la _i la locul desa_urärii stagiului de practicä, 

ticlele de mas�, acces la cantina partcnerului de praclic� etc.): .. 
(3) Alte precizär1: . 

ARTICOLUL 13 

Prevederi linale 

Alc�tuil în dublu exemplar la dala: 13.10.2020 

DECAN Facultatea de Stiinte 
Departamentul de C.himie/ 

Universitalea din Craiova 

Reprezentar- Sucietate 

comercial�, iustilulic 
cunlrala:local�, persoan� juriclicà 

(Paurlener de practic�) 

Student masterand| 
(Practicant) 

Aumele _i prenuinele TIGAE CRISTIAN CGHITA SORINA 

Dala 15.1 2ALO 

Semnälura 

Stampila FACGLTEA 
VIavHvWV OINI79I10d ol 

Am luat cuno_tint�. 

Semn�ua Funetie 
PROFESOR 

Daa Sue _i preume 
BABFANU CRISTINA 

rURCCLEANU ADRIANA DOCTOR 

19.10.2020 

Cauru didactie supervizor 
Talor 



UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA ANEXAI 
Facultatea de $tiinte 
Departanmentul de Chimie 
Nr. 511/13. 10.2020 

CONVENTIE CADRU PRIVIND EFECTUAREA STAGIULUI DE PRACTICA 
IN CADRUL PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT 

Prezenta conven�ie-cadru se încheie între: 

Universitatea din Craiova, Facultatea de ^tiin�e, Departamentul de Chimie (denumit� în 

continuare organizator de practic�), reprezentat� prin delegare de c�tre Decan Conf. univ. dr. 

Tigae Cristian 
specializarea CHIMIA COMPU^ILOR BIOLOGIC ACTIVI, ANUL I 
studenti 23 

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� 
SPITALUL CLINIC C�I FERATE CRAIOVA (denumit� în continuare partener de practic��, 

reprezentat� de (numele �i calitatea) 

MANAGER: Dr. Gingioveanu Aurelia Maria 

adresa partenerului de practic�: Bulevardul ^tirbei Vod�, Nr.6, Craiova 

adresa unde se va desfasura stagiul de practic�: Bulevardul ^tirbei Vod�, Nr.6, Craiova 

email: spitalulccfcraiova@yahoo.com telefon: 0251.532.436 fax: 0251.533.534 

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

CNP.... *°** **°°°*°°°°***

., cet�tean... e* ***.***************°°* **** 

ziua na_terii . 

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

***°°********* locul na_teriu ... 
**°********** . permisul de _edere (dac� este cazul) ***********°****°****°* 

*** **** ********* **** 
********°********°°*°°***°**°°*°*°*****°******************************** 

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

*°°°'°°'*'*°°* ***'°**°****°

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

'*********'****''*'°**************** *** ************ 

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

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

Facultatea.. *************************** ***************** ********°***°******°****'**' 

******"***************** 

...email:. .., telefon:.... *********** 

Seria........, grupa..... **** *******°******''***** 



ARTICOLUL 1 

Obiectul conven�iei-cadru 

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

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

(3) Modalitä�ile 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 
Universit��ii din Craiova. 

ARTICOLUL 3 

Durata �i perioada desfá_ur�rii stagiului de practic� 
(1) Stagiul de practic� va avea durata de 2 s�pt�mâni, 70 ore. 

(2) Perioada desfä_urärii stagiului de practic� este de la 28.06.2021 (zi/lun�/an) pân� la 08.07.2021 
(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 încadr�rii în munc� a studen�ilor.
Nu se efectueaz� în cadrul unui contract de munc�. 

Se efectueaz� în cadrul unui proiect finantat prin Fondul Social European. 

Se efectueaz� în cadrul proiectului. ************° *************°*°**°********°***°* 

(2) In cazul angaj�rii 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 

ucru stabilit _i s� execute activitä�ile specificate de tutore în conformitate cu portofoliul de practic�,
în condi�ile 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 înseris �i 

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

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

insu_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 in 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�. 

ARTICOLUL 6 

Responsabilit��jile partenerului de practic� 

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

cadru. (ANEXA 2) 

(2) In cazul nerespect�rii 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 universit�ji/facult��ii. 

(3) Înainte 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�jile sale, partenerul de practicä va lua mäsurile necesare pentru 

securitatea _i s�n�tatea în munc� a practicantului, precum �i pentru comunicarea regulilorde 
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 practican�ilor accesul liber la serviciul de 

medicina muncii, pe durata derulärii preg�tiri practice. 

ARTICOLUL 7 

Obliga�ile organizatorului de practic� 

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

planificarea, organizarea _i supravegherea desfä_ur�rii pregátirii practice. Cadrul didactic 
supervizor / responsabil de practic�, împreun� cu reprezentantul facultä�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) În cazul în care derularea stagiului de preg�tire practicã nu este conform� cu angajamentele
luate de ctre partenerul de practic� în cadrul prezentei conven�ii, conducätorul organizatorului de 
practic� poate decide întreruperea stagiului de preg�tire practic� conform conven�iei-cadru, dup� 
informarea prealabil� a conduc�torului partenerului de practic� _i dup� primirea confirm�rii de 

primire a acestei informa�ii.

(3) In urma desf�_ur�rii cu succes a stagiului de practic�, organizatorul va acorda practicantului 
numärul 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 Europcan �i a Consiliului).

3 



ARTICOLUL 8 

Persoane decscmnate de organizatorul de practic� �i partenerul de practic� 

(1) Tutorele (persoana care va avca responsabilitalea practicantului din partea partenerului de 

practicà) 

Doamna FLOREA ADRIANA 

Functia: BIOLOG PRINCIPAL 

Telefon 0251532436 Fax 0251533534 Email: spitalulccfcraiova@yaho0.com 
(2) Cadrul didactic supervizor/ responsabil cu urm�rirea derulärii stagiului de practic� din partea 

organizatorului de practic�: 

Doamna BÅBEANU CRISTINA 

Functia: PROFESOR 

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

ARTICOLUL 9 

Evaluarea stagiului de preg�tire practic� prin credite transferabile 

Numärul de credite transferabile ce or fi ob�inute în urma desf�_ur�rii stagiului de practic� este de 
3. 

ARTICOLUL 10 

Raportul privind stagiul de pregätire practicä 

(1) In timpul derul�rii stagiului de practic�, tutorele împreun� cu cadrul didactic supervizor vor 
evalua practicantul în permanen��, pe baza unei fise 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 regulamentului de ordine interioarä al 

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

dobândire a competentelor de c�tre practicant. Rezultatul acestei evalu�ri va sta la baza notärii 
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 
competente exersate; 
activitä�i desf�_urate pe perioada stagiului de practic�; 
observa�i personale privitoare la activitatea depus�. 

ARTICOLUL 11 

S�n�tatea _i securitatea în munc�. 

Protectia socialâ a practicantului 

(1) Practicantul anexeaz� prezetului contract dovada asigur�ri medicale valabilä in perioada �i 
pe teritoriul statului unde se desfá�oar� stagiul de practica. 

A 



(2) Partenerul de practic� are obligatia respectärii prevederilor legale 
cu privire la sân�tatea �i securitatca in muncã a practicatului pe durata stagiului de practiCa. 

(3) Practicantului i se asigur� protcc�ie soeial� conform legisla�iei in vigoare. Ca urmare, conlor 
dispozisilor Legii r. 346/2002 privind asigur�rile pentru accidente de munc� _i boli profesionaie, cu 
modificärile _i completärile ulterioare. 
accidentele de munc� pe toat� durata efectuärii preg�tirii practice. 

practicantul beneficiaz� de legisla�ia privitoare la 

(4) În cazul unui accident suportat de practicant. fic in cursul lucrului, fie in timpul deplasäri la 
lucu. partenenul de practic� se angajeazä sä în_tiinteze asiguratorul cu privire la accidentul care a avut 

loc 

ARTICOLUL 12 

Conditii facultativc 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 practica, 

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

****************'* '°******************* 

******* **********°*** *********°*°°**°°***" 

(3) Alte preciz�ri:. ****°°** ***** *************** *°°* °******************'**********°********'' 

ARTICOLUL 13 

Prevederi finale 

Alc�tuit în dublu exemplar la data: 13.10.2020 

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

Universitatea din Craiova 

Reprezentant - Societate 

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

(Partener de practic�) 

Student/ masterand 
(Practicant) 

Numele _i prenumele TIGAE CRISTIAN GINGIOVEANU AURELIA 
MARIA 

Data 23.1o.2s2 
Semn�tura 

^tampila 

ASTER 

FACULTATEA DE DE STINTE 

AT EA DI 
OUCA Am luat cuno_tin��. CATIE 

Nume _i prenume 
BABEANU CRISTINA 

Func�ie 
Pro fesor 

Data Semnura 
Cadru didactic supervizor 19.10.2020 

FLOREA ADRIANA Biolog principal Tutore 

no 

cRA 
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