
UNIYERSITATEA IDIN CRAIOVA 
ANLXA 

Facultatea de $liinte 

Ecpartamentul de Chimie 

Nr. 517:1:3. 10.20200 

CONVENTiE CADRU PRIYIND FKeTUAREA STAGIULUI E PRACTIC� 
INCADRUL PROGRAMELOR DE STUDI LNIVERSITARr De LICENTA 

Prezenta convenjie cadru se încheie între 

Universitatea din C'raiova. Faculiatca de Stiinte, Departamentul de Chimie tdenumit� in 
continuare organizator de practic�). repmezetatà prin delegare de cätre Decan Conf. univ. dr. 
Tigae Cristian 
specializarea CHIMIE FARMACEL:TICÅ, ANULI 
studenti 19 

sa organizatorului de practic�: CRAIOVA, sr. Calea Bucure_ti. nr. 10) 
email: stiinte_exacte:central.uev.ro telefi1: 0251$93048. 

Societatea comercial�, institutia eentral� ori locala, pers0ana juricdic� 
SC FARMGALAN SRI. (WUNDOFARM) (denumit� în continuare partener de pyaclicä 
prezentalà de (numele _i calitatea)

MANAGER: KOSTICI ROXANA 

adresa partenerului de practic�: (raiava, Str. Calea Bucure_ti, nr. 35, bl. 21D. parter 
adresa ui«de se va desla_ura stagiul de praclicä: <:raiova, Str. Calea Bururesti, nr. 35, bl. 21D, 

parter 

Cail: kest iciruxauaiyahoo.com 1elefon: (0733971688 lax: °****''' 

Student/ uasieraud ... (elenunuil in vwnlinuare practicant) ******'***********'''******''***** *''******'***** 

CNP ** *************'*****'**'*** ********* 

71a naslerin 

isa1art (clkuci cste cazul) .. 
aclrosa de domiciliu .. 

--.., 0CUI Nil;leril .snn.. 
' ******* *********'******'"*'****'' **'" 

Crmisiul ak: exhere (daca esle cazul... 

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

cresa ude va locui pe dhrata d:slia_uririi stapiului de practicd.. ************** *******'** 

*****'*'****"*''.********************'****''''l**' * ** *** ***''''***''**''***'"***** * '******************'** 
111Cr1S 17 nil uNIYTSil: .... .... LlvCr»italcl ilin fava, 
Facalalca.. *********'*' *************'* ***' ***'* ** '************-******** 

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

.. CiGN, ,.. 



ARTICOLUIL I 

Obiceul vunvntici-cadru 

()Cusventia-cadru slabile_le. in concordana cu spovializara pni care a instruieste 
practicantul, (cadriul in care se organizeazå si se desligoarä sagiul de practiea pentru consolidarca 

cunoyuntetor leorctice �i pentru formarea abilit��ilor praciicantului, în vedera aplieii acestora. 

2) Sagiul de practicä este realizat de practicantin vederea dobandirii coupclenelar protesionale 
menionate îm portwlolinl de practic�, parte integrant� a prezentei convenii-cadru. ( ANEXA 2) 

(3) Modalitaqile de tkrulare _i con^mutul stagiului de pregåtire practicà suni dusi:rise in prezenta 
conven�ie-cadru _i in porlalalil de practic� cuprins in ANEXA 2. 

ARTICOLUL 2 

Statutul practicantului 

Practicantul ränsane, pe: toati durata stagiului de pregátire practieä. siudent masterand al 
Universiläii din Craicova. 

ARTICOLUL 3 

Duratai pxerivada desti_ur�rii stagiului de praeticà 
(1) Sagiul e practic� va avea durata de 3 säptämâni, 112 ore. 

(2) Peionda desfä_uririi stagiuli de pructica este de ki 28.06.2021 (7i:unã/an) pän� la 15.07.2021 

(zilun an ) 

ARTICOLUL 4 

Pata yi ubligatile socale 

(1) S1agiul de preg�tire practic� (se bifeavãi situasia corcspunzäivane) 
Se efecucaz� în cadrul unui conracl d: unuucä, cei doi parteneri puând sa benelicie le 
prevederile Legii nr. 72/2007 privind stimularea încairärii în munc a sludentilor 
Nu se efi:luaz� în cadrul unui contract de munc�. 

Se efectueazà în cadrul unui proiect livantat prin Feandul Social European. 
Se elcueazä în eadul roicctuh1i. 

(2) lu cazul angajärii ulherioare. perioda stagiului nu va fi considerali ua va:hime in situa�in in 
care conventia nu se cderulcazä in cadrnl unui conuract de munca. 

(3) Practicanul u ale pretinde un salariu din partea partenerului dk pnaut icä. cu exceptia 

siuajiei in care pravtivntul e statut le angajal. 

(4) P'urtenrul de practic� onle latu_i acorda practicantului o indemniza�ie. alifieare, primå sau 

avantaje în aturä, sprviliale la An. 12. 

ARTICOLULS 

Responsabilitäjike practienului 
(1) Practicntul r oi:liatia. ca pe <durata derulárii stagiului de prartici sa aqwle prvgranil de 

lucru stabilit _i set ue*u activitale spuetlicate de tutore in cunloruitale e pratofoll le pEcici. 

in condigiile respeclarii cahuli eyal eu privire la volunul �i diliculialea acestoN. 



2elriti slagiuli. practicanul respect� reyulamentul de orline inter inn al partenerului de 
RCC. caul nerespeetarii accstui egulament. conducftonl m encernahi ike practics isi rCT

urplui de a anuka conven�ia-cacdru. «kpä cc. in prealabil. asculat punctul de vedere al 
practeantilui si al utonelui si a in_tinat condacalnul facultai md: practicanul esie inscris si 
dupå primuca conlirarii de primire a acestei inlornatn 

(3 icicantul are obligaia de ia respecta noxmle ele serwilale �i sinatute in muncå pe eare le a 
su_it de la reprezentanul patenenuhi de practicä înnainle de iueperea slagiului de practic. 

(4 e ascmenea. praclicantul se ngajeasá si nt liolosecascà, în nieiun cav, informa�iile la care are 
icces in timpul stagulh1i despre partenenl : actica sau elicnsii sai. pentru a le eomunica unui tert 

sau peniru a le publica, chiar dup� temara slagiului. decál cu acordul respectivului partener de 

practica. 

ARTCOI.I:L6 

Responsabilitä�ile partenerului de practic� 

(1) Partenerul de practic� va stabili un iore eniru stugist ede practici, seleelal dintTe salariagi1 
pruprii _i ale cârui obligafii sun1 menjionate in portofoliul de pra:lici, pxirte inegrantà a conventiei 

cadru. (ANEXA 2) 

(2) n cul nerespeetärii obliga�ilor de c�tre practicant, utrele va cunlata cadrul didkacie 
supervizor- responsabil de practic�, aplicandu-se sanctiuni cmform reguknictului de organizare �i 

Tunetionare al universir�ji:facultäii. 

3) Inainte de inceperea stagiului de practic�, partenerul arc ohligatin ae: a face pricticantului 
instructajul eu privire la normele de securilate �i sáinãiate in munci. in euliaruitate cu legislay ia in 
vigoare. Printre responsabilit�yile sale, partenenul de practicsi va lua màsurile necesare pentru 
securitatea si s�nátatca n munc� a practicantului. prcum _i penlru comunicarea regulilor de 

prevenire asupra riscurilor profesiomale. 

(4) Partenerul de practic� lrebuie s� jnn� la alispumzitia praclicantului texule mijloIcele necesare 

penuu dobandirca compctentelor precizate in prtokoliul e prlicä. 

(5) P'artcnerul de practic� are obliga/ia de a asigua p:ctiulilur aeresul liber lu serviciul de 

1cdicina muneii. pe durata deruliri1 pregilirii ractice. 

ARTICOLUL 7 

(bligatiik: wnizatorului de praclicá 

(1) Crgani/lorul de praclicå desemneaz� un cadru didaclic supervizor, responsahil eu 

planificarca, urnizurca _i supravegherca dest�_ur�rii preg�tirii praclice. (Cadrul elilactic 

Supeivizor resonsabil de praclicá, imprcun� cu reprezentntuul lnculái în Consiliul OFC-MESC _i 

ulork deseu de p:arlenerul de praclicâ slab1lesc temalica d: 11acli i «nuntenele 

4sisiual vare ac vbiccul slagiului de pregilire practica. 
(2) In eIZul in care derularea stagiuli de pregitire practIcà ni si vmlrna cu ngjaintteke 

halt ehe alre parlnerul de practicä i cadrul pr:/enlei cwmvelii, vualuw:ilwul rgaitlurului uke 

31cti le decide nireruperca lagiulu: de pregitue axli:a I31ut caneniei-cadru, úui 

ilirar:a prealabilä a conklucitorulti partenerului i: u:n:lisi _i slupi riuirea clinarii de 

rimire a :cemci inioiafii. 

11 uriilu »priiicate n wezul conlricd. ce vor ti inscrIN i iu Si1liunilil l: lkon. 

111 il vghnena ilrl uropass (1ciza 2.2412004:( E a Pau lncntuhi 'uu "l si a { H ISiliulu:) 



ARTICOLULS 
Persoane desemate cke organizatorul de practic� �i partenerul de practicä 

(1 Tutorele (persUUN Care va avea responsabilitatea praclicaniului cin partea pailenruiur de 
practica): 

Doamna Poajgâ Oana-(Gabricla 

Funetia: Farmacist 

Telelon. 
(2) Cardrul didactie supervizur: Specializare responsabil cu urmärirea derulärii siaguuli de praclica din partea organizatorului de practic�: 
Doannna BADEA ELINA LUUCIANA :CHIMIE FARMACELICÁ 
l'unctia: I.FC:TOR 

Teleton: 025159704S Fax.. ..Lmail: clena.badeagunilo.it 
ARTICOLUL 9 
Fvaluarca stagiului de pregilire practicà prin crcdite iransferabile Numarul de credite rans lerabile ce vor li obtimute in urna desli_urärii stagiului de practic� este de 4. 

ARTICOLUL 10 
Raportul privind stagiul de preg�tire practicä 

(1) In timpul derulärii stagiului de practicä, tutorcle impreun� cu calrul dicduclic supervizor vor evalua practicanhul in permancntä, pe baza unei fise de ohservafie/evmulucnwe. Vor fi evaluate atal nivclul de dobandire a competen�elor profcsionale, câl _i comportumenlul _i modalitatea de inteyrare a practicntului in activitatea partcnerului de practic� (disciplin�, punetualitale, responsabiliale in rezolvaren sarcin1lor, respeetarca regulamenlului de ordine interioar� al întreprinderüinstitu�ici publice etc.). 
(2) La linalul slugiului de practic�. tutorele elaboreaä un rapwrt, pe baza evaluärii nivelului de dobândirc a compelentelor de c�tre practivnt. Rezullalul acestei evaluari va sta la buza noiärii practicanlului de cätre cadrul didactic supervizor ? responsabil de practicä. (3) Periodic _i dup� închcjerea slagiului de practicá, practicantul va prezenta un caiet e practicii carc va cuprinde: 

denumirea imodulului de prvgälire: 
Competen�e cxcrsate: 
activit�ti deslä_urale pe perionda stagiului de practic�: 
observaii personale privitoarc la activitatea depusäi. 

ARTICOLUL II 
S�n�tatea _1 seeurialea in munc�. 
Protectia social� a practicanului 

(1} Praclicantul anexeazä prezentulur :onact lovauki usignrtirii nKiicake ittettbikei in portnnles i pa e'ritorinl statului unne se ehestaso� stugunt cde jyeuticih. 
(2) Parteneul de pratlici are obligajia respectàrii prevecderilr logal: eu prIve la sinätava i seeurilatea in munc� a practicatulhi lura slugiului de praeticia. 
(3) Praclicantului i se asigurå proicctie sociai� cmnlorm legiskili'i in vi44 i urre, ilomm 

iispoziilor Legi nr. id:20MI m iv inl asiguririle peniru iccidenne de mnc i boli prolesonal, eu 
odilicirile i completärile ulieriore. 
accidentele de muncá pe toiii duraa clecluarii pregåtirn praciice. 

pracant: lenlinwå l: eisialit privilare la 



7 uui ccndenl suporlat dc practicanl. fir in cursul luerului, lie in timpul deplasarii la 

TIcTipiricheral de practcà se angajcazä sa in_tiinteze asigur:atorul cn prrye la aeCidentul Care 3 av 

loc 

ARTICN.UI. 12 

Cnditii lacultative de deslä_urare a stagiului de pregätire practich 
(1) Indenizalie. gralilicari sau prime acortate praelicaulului: . 

AVamlaje eventuale (plaa transportului de la si la locul desli_uririi stigiului de praclicia, 
liclele de maså, acces la cantina partenerului sle praclicá elc.): * ******. ***'********* ********* 

(3) Alte preciz�ri: ... 

ARTICOLUL I3 
Prevederi linale 

Alcait in dublu exenplar la dala: 13.10.2020 

LCAN Facultatea de $linte 
Departamentul de Chimie? 

Universitatea din Craiova 

Reprezenlant - Socictate 

conerila. inslitu�ie 
Student masterand 

Practicant) central�:localä. jpersoani jurielica 
(Partener de practic�a) 

KOSTICI ROXANA TICGAF CRISTIAN Aumele _ 

prenumele 

5.A. 
Data 2310 2s7o 
Semaätura 

NI 
Stampila 

/FACULTATEA 
DE STINTE 

'S* 

ATE 
Am luat LunU_lin UCATIE 

Nuiie si prenume:Specializare uncl Data Semnätura 

Cadre didactice |Badea Elena-Luciana Chimie 

supervizoare 

ACtor 22.10.2020 

Farmaceulic� 

Tuore Poajgä Oana-Gabricla l-armacisl 

AOIVY 



UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA ANEXA 1 

Facultatea de ^tiinte 
Departamentul de Chimie 
Nr. 519/13.10.2020 

CONVEN�IE CADRU PRIVIND EFECTUAREA STAGIULUI DE PRACTICA 
ÎN CADRUL PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA 

Prezenta conven�ie-cadru se încheie între: 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Stinte, Departamentul de Chimie (denumit� in 
continuare organizator de practic�), reprezentat� prin delegare de c�tre Decan Cont. univ. dr. 

Tigae Cristian 
specializarea CHIMIE FARMACEUTIC�, ANUL II 
studenti 19 

adresa organizatorului de practic�: CRAIOVA, str. Calea Bucure_ti, nr. 107i 

email: stinte_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 practica), 

reprezentat� de (numele _i calitatea) 

MANAGER: Dr. Gîngioveanu Aurelia Maria 

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

adresa unde se va desfä_ura stagiul de practicä: Bulevardul Stirbei Vod�, Nr. 6, Craiova 

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

Student/ masterand. s*eso* e ********"**************** .(denumit în continuare practicant) 

CNP. **************°*°****°°**°********************* *** 

ziua na_teril ******** .., 10Cul na_teril .......... .., Celacan...*... ********************************* 

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

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

*.****************************************°***°*****°**** 

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

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

înscris în anul universitar.... ....la Universitatea din Craio va, 

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

seria.... grupa.. 
email:.... , elefon: .... **°*"** 



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_tin�elor teoretice _i pentru formarea abilit��ilor practicantului, în vederea aplic�rii acestora. 

(2) Stagiul de practic� este realizat de practicant în vederea dobândirii competen�elor profesionale 
men�ionate in 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 ANEXA2. 

ARTICOLUL 2 

Statutul practicantului 

Practicantul rämâne, pe toat� durata stagiului de pregätire practic�, student/masterand al 
Universitätii din Craiova. 

ARTICOLUL 3 

Durata _i perioada desfa_ur�ri stagiului de practic� 
(1) Stagiul de practic� va avea durata de 3 säpt�mâni, 112 ore. 

(2)Perioada desfasur�ri stagiului de practicä este de la 28.06.2021 (zi/lunä/an) pånä la 15.07.2021 

(zi/lun�/an) 

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 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 proiectului .. .******** . ****************** *. 

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

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

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

ARTICOLUL 5 

Responsabilitä�ile practicantului 
(1) Practicantul are obliga�ia, ca pe durata derulärii stagiului de practic�, s� respecte programul de 

lucru stabilit �i s� execute activitä�ile specificate de tutore în conformitate cu portofoliul de practic�, 
in condi�ile respectärii 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 

practica. In cazul nerespectärii acestui regulament, conduc�torul partenerului de practic� í_i rezerva 

dreptul de a anula conven�ia-cadru, dup� ce, în prealabil, a ascultat punctul de vedere al 

practicantului _i al tutorelui _i a în_tin�at conduc�torul facult��ii unde practicantul este înscris �i 

dup� primirea confirmärii de primire a acestei informa�ii 

(3) Practicantul are obliga�ia de : 
însu_it de la reprezentantul partenerului de practic� înainte de începerea stagiului de practic�. 

respecta normele de securitate _i sän�tate în munc� pe care le-a 

(4) De asemenea, practicantul se angajeaz� s� nu foloseasc�, în niciun caz, informa�ile la care are 
acces în timpul stagiului despre partenerul de practic� sau clien�ii sãi, pentru a le comunica unui tert 
sau pentru a le publica, chiar dup� terminarea stagiului, dec�t 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�ii 
proprii �i ale c�rui obliga�ii sunt men�ionate în portofoliul de practic�, parte integrant� a conven�iei-

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��i/facult�äii. 

(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 responsabilitä�ile sale, partenerul de practic� va lua mäsurile 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 sä pun� la dispozi�tia practicantului toate mijloacele necesare 

pentru dobândirea competen�elor precizate în portofoliul de practicä. 

(5) Partenerul de practicá are obliga�ia de a asigura practican�ilor accesul liber la serviciul de 

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

ARTICOLUL 7 

Obligatiile organizatorului de practic� 

a) Organizatorul de practicà desemneaz� un cadru didactic supervizor, responsabil cu 
planificarea, organizarea _i supravegherea desf�_ur�rii preg�tirii practice. Cadrul didactic 
supervizor/ responsabil de practic�, împreun� cu reprezentantul facultäjii în Consiliul DFC-MESC _i 
cu tutorele desemnat de partenerul de practic� stabilesc tematica de practic� �i competentele 
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�i, conduc�torul organizatorului de 

practic� poate decide întreruperea stagiului de preg�tire practic� conform conven�iei-cadru, dupä 
informarea prealabilä a conduc�torului partenerului de practic� _i dup� primirea confirmärii de 

primire a acestei informa�ii. 

(3) In urma desf�sur�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 reglementärilor Europass (Decizia 2.241/2004/CE a Parlamentului European _i a Consiliului). 
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ARTICOLUL 8 
Persoane desemnate de organizatorul de practic� �i partenerul de practic� 

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

practic�): 
Doamna FLOREA ADRIANA 

Func�ia: BIOLOG PRINCIPAL 

Telefon 0251532436 Fax 0251533534 Email: spitalulccferaiova@yahoo.com 
(2) Cadrul didactic supervizor/ Specializare responsabil cu urm�rirea derulärii stagiului de practica 

din partea organizatorului de practic�: 

Doamna BADEA ELENA-LUCIANA /CHIMIE FARMACEUTIC� 

Functia: LECTOR 

Telefon: 0251597048 Fax.. ..Email: elena.badea@unito.it 
ARTICOLUL 9 
Evaluarea stagiului de preg�tire practic� prin credite transferabile 
Numärul 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 derul�rii stagiului de practic�, tutorele împreun� cu cadrul didactic supervizor vor evalua 

practicantul în permanen��, pe baza unei fi�e de observa�ielevaluare. 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 interioar� al întreprinderi/ institu�iei 
publice etc.). 
) La finahul stagiului de practic�, tutorele elaboreaz� un raport, pe baza evalu�rii nivelului de 

dobândire a competen�elor de cätre practicant. Rezultatul acestei evaluäri 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; 
activita�i desfä_urate pe perioada stagiului de practic�; 

observa�ii personale privitoare la activitatea depus�. 

ARTICOLUL 11 
Sänätatea _i securitatea în munc�ä. 
Protectia social� a practicantului 

(1) Practicantul anexeaz� prezentului contract dovada asigur�rii medicale valabil� în perioada �i pe 
teritoriul statului unde se desfä_oar� stagiul de practic�. 

(2) Partenerul de practicá 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� protectie social� conform legisla�iei în vigoare. Ca urmare, conform 
dispozi�iilor Legii nr. 346/2002 privind asigurärile pentru accidente de munc� _i boli profesionale, cu 
modific�rile _i completärile ulterioare, practicantul beneficiaz� de legisla�ia privitoare la 
accidentele de munc� pe toat� durata efectuärii pregätirii practice. 



(4) In cazul unui accident suportat de practicant, fie în cursul lucrului, fie în timpul deplasärii 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 desfá_urare a stagiului de pregätire practic� 
(1) Indemniza�ie, gratific�ri sau prime acordate practicantului: 

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

()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.): 
**************°************************************** 

3) Alte precizäri:.. ******°************°****** 
*******o****** *** ***************** 

********°°°************* 

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
centralä/local�, persoan� juridic� 

(Partener de practic�) 
GINGIOVEANU AURELIA 

Student/masterand 

(Practicant) 

Numele _i 

prenumele 

TIGAE CRISTIAN 
MARIA 

Data 2310242 

Semn�tura ANSPO 

FAROLTATEA 
DE STINTE 

Stampila P 
CRAIOVA 

OIN CRA 

Am luat cuno_tin��. 

Func�ie 
|Lector 

Nume _i prenume/Specializare 
Cadre didactice BADEA ELENA-LUCIANA 

CHIMIE FARMACEUTICA 

FLOREA ADRIANA 

Data Semn�tura 

22.10.2020 
supervizoare 

Tutore Biolog principal 



UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA AGLNIAFPETRU PRO1ECTA 
MEDIULU 24 ANEXA 1 Facultatea de ^tiinte 

Departamentul de Chimic 2 unO. Nr. 521/13.10.2020 

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

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 CHIMIA MEDIULUI, ANULII 
studenti 15 

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

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

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

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

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

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

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

CNP *******°***** **************************°******° 

ziua na_terii. **************9 1ocul na_teril . . , Ceta�ean.. ... ******* ** 

pa_aport (dac� este cazul). ***°*°°°°°**°*e**°*9 permisul de _edere (dac� este cazul).. ****************** 

***** adresa de domiciliu ... . ******* **********************************"****************"********** 

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

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

********** *******o***s** **.oo**.***** ************* *************°**************°°**°**********************.***°******** 

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

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

seria..... grupa... *********** 

email:. ********** 
lelefon: ..... 



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 desfä_oar� stagiul de practic� pentru consolidarea 
cuno_tin�elor teoretice �i pentru formarea abilit��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�i-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 pregätire practic�, student/masterand al 
Universita�ii din Craiova. 

ARTICOLUL 3 

Durata _i perioada desfá_ur�rii stagiului de practic� 

(1) Stagiul de practic� va avea durata de 3 s�pt�mâni, 112 ore. 

() Perioada desfasurari stagiului de practic� este de la 28.06.2021 (zi/lun�/an) pån� 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 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 derul�rii 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 respectärii cadrului legal cu privire la volumul _i dificultatea acestora. 
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(2) Pe durata stagiului, practicantu 
practic. In cazul nerespectärii acestui regulament, conduc�torul partenerului de practic� î_i rezervá 
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 confirm�rii de primire a acestei informa�ii 

respect� regulamentul de ordine interioarä al partenerului de 

3) Practicantul are obliga�ia de a respecta normele de securitate �i s�nätate în munca pe care ie-a 
însu_it de la reprezentantul partenerului de practic� înainte de începerea stagiului de practica. 

(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 clienti säi, pentru a le comunica unui tert 
sau pentru a le publica, chiar dup� terminarea stagiului, decât cu acordul respectivului partener de 

practic�. 

ARTICOLUL 6 

Responsabilitä�ile partenerului 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�tionate în portofoliul de practic�, parte integrant� a conven�iei- 
cadru. (ANEXA 2) 

(2) In cazul nerespect�rii obliga�ilor de cätre practicant, tutorele va contacta cadrul didactic 
supervizor- responsabil de practic�, aplicându-se sanc�iuni conform regulamentului de organizare �i 
functionare al universit��ii/facult��i. 

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 responsabilitä�ile sale, partenerul de practic� va lua mäsurile 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 practican�ilor 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 desfä�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) In cazul în care derularea stagiului de pregätire practic� nu este conform� cu angajamentele 
luate de cätre partenerul de practic� în cadrul prezentei conven�ii, conduc�torul organizatorului de 
practic� poate decide întreruperea stagiului de preg�tire practic� conform conven�tiei-cadru, dupã 
informarea prealabil� a conduc�torului partenerului de practicä _i dup� primirea confirm�ii 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 reglement�rilor Europass (Decizia 2.241/2004/CE a Parlamentului European �i a Consiliului). 



ARTICOLUL 8 
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.. ************************ 

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

partea organizatorului de practic�: 

Dna. CIOLAN FLORINA-RAMONA/CHIMIA MEDIULUI 

Functia: LECTOR 

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

ARTICOLUL 9 
Evaluarea stagiului de pregâtire practic� prin credite transferabile 
Numärul de credite transferabile ce vor fi ob�inute în urma desf�_ur�rii stagiului de practic� este de 4 

ARTICOLUL 10 
Raportul privind stagiul de pregätire practic� 

(1) In timpul derul�rii 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� (disciplinä, punctualitate, responsabilitate în 
rezolvarea sarcinilor, espectarea regulamentului de ordine interioarä al întreprinderi/institu�iei 

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

dobândire a competen�elor de c�tre practicant. Rezultatul acestei evaluäri 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�, 

observa�ii personale privitoare la activitatea depus�. 

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

Protectia social� a practicantului 

(1) Practicantul anexeaz� prezentului contract dovada asigur�rii medicale valabil� în perioada �i pe 

teritoriul statului unde se desf��oar� stagiul de practic�. 

(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 
dispozi�iilor Legii nr. 346/2002 privind asigur�rile pentru accidente de munc� _i boli profesionale, cu 

modific�rile _i complet�rile ulterioare, practicantul beneficiaz� de legisla�ia privitoare la 

accidentele de munc� pe toat� durata efectuärii preg�tirii practice. 

se asigur� protec�ie social� conform legisla�iei în vigoare. Ca urmare, conform 
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(4) In cazul unui accident suportat de practicant, fie în cursul lucrului, fie în timpul deplas�rii la 
lucru, partenerul de practicä se angajeaz� s� în_tiinteze 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 desfá_urärii stagiului de practic�, 

tichete de mas�, acces la cantina partenerului de practic� etc.): . 
(3) Alte preciz�ri: ... 

***********e********** 

ARTICOLUL 13 

Prevederi finale 

Alc�tuit în dublu exemplar la data: 13.10.2020 

DECAN/ Facultatea de ^tiinte 
Departamentul de Chimie/ 
Universitatea din Craiova 

Reprezentant- Societate 

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

(Partener de practic�) 
MATEESsCU MONICA 

Student/ masterand 
(Practicant) 

Numele _i TIGAE CRISTIAN 
prenumele 

Data 15.19. oo 9. 1a 2o2o 

Semnätura 

ROMAA 
^tampila 

FACULTATEA 
G 

DE STIINTE: 

Am luat cuno_tin��. 

Functie 
LECTOR 

Data Semn�tura Nume _i prenume/Specializare 
Cadre didactice CIOLAN FLORINA-RAMONA/ 

CHIMIA MEDIULUi supervizoare |2. 0.2020 
INGINER 
CHIMIST 

BANUT VERGINICA 1)10, 2 2o Tutore 
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