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CONVENȚIE DE PRACTICĂ 

 
 

1. PĂRŢILE IMPLICATE 
1.1 Organizatorul de practică: Facultatea de Inginerie Industrială, Robotică și Managementul Producției din 
cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr. 103-105, 400641 Cluj-Napoca, telefon: +40 264 
401611/+40 264 401794; fax: +40 264 415653, reprezentată prin Prof. dr. ing. Corina Bîrleanu, în calitate de decan 

 
şi 

 
1.2 Partenerul de practică: SC ................................................................................................................. , 

 
adresa, ……………………………………………………… tel.: ……………………………. fax ................................... , 

reprezentată prin manager/director ………………………………..... 

 
2. OBIECTIVUL CONVENȚIEI 

 
2.1. Stabilește cadrul operațional ce permite studenților practicanți ai organizatorului de practică să efectueze stagiul 
de practică la partenerul de practică. 
2.2. Defineşte îndatoririle şi obligaţiile organizatorului de practică, partenerului de practică şi a studenţilor practicanţi. 
2.3. Stagiul de pregatire practică se poate efectua în cadrul unui contract de muncă, încheiat între partenerul de practică şi 
practicant, ei putând să beneficieze de prevederile Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi 
studenţilor. De asemenea, stagiul de practică se poate efectua în cadrul unui proiect finantat prin Fondul Social European 
sau în cadrul unui alt proiect. 

 
3. OBLIGAȚIILE PĂRŢILOR 

 
3.1 Organizatorul de practică: 

 
a. Stabileşte durata practicii şi conţinutul acesteia prin planul de învățământ şi portofoliul de practică 
b. Stabileşte perioada de desfăşurare a practicii în conformitate cu structura anului universitar 
c. Desemnează pentru fiecare formaţie de studii (grupă de studenţi) un cadru didactic supervizor care organizează practica, 

informează studenţii asupra cerinţelor şi criteriilor de evaluare şi face evaluarea finală. La evaluarea finală cadrul 
didactic supervizor va lua în considerare evaluarea făcută de către tutorele desemnat de către partenerul de practică 

d. Certifică eligibilitatea practicanților (studenţilor) care se înscriu la practică şi sunt selectaţi de către partenerul de 
practică 

e. Organizatorul de practică poate solicita întreruperea practicii înainte de termen dacă constată că partenerul de 
practică nu-si respectă obligaţiile asumate. 

 
3.2 Partenerul de practică: 

 
a. Transmite organizatorului de practică oferta sa de practică, cu cel puţin 30 de zile înainte de începerea perioadei 

de practică. Oferta de practică va conţine informații referitoare la nr. de studenţi şi specializarea acestora, împreună 
cu criteriile şi cerințele procesului de selecție 

b. Selectează studenţii practicanţi în funcţie de necesităţile şi preferinţele sale şi comunică organizatorului de practică 
rezultatul selecției 

c. Desemnează, dintre angajaţii săi, un tutore de practică care organizează şi supraveghează modul de realizare a 
practicii de către student, la faţa locului 

d. Stabileşte îndatoririle şi responsabilităţile studentului practicant 
e. Asigură spaţiul de lucru şi resursele necesare bunei desfăşurări a practicii de către studentul practicant. La 

sfârșitul perioadei de practică, va emite o scrisoare (raport) de evaluare pentru fiecare student practicant 
f. La solicitarea organizatorului de practică, furnizează informaţii despre activitatea studentului practicant, în limita 

care acestea nu depăşesc secretul de firmă sau date cu caracter confidenţial 
g. În cazul în care Partenerul de practică devine nemulțumit de activitatea unui practicant, aceasta poate 

întrerupe unilateral stagiul de practică, dar are obligaţia, de îndată, să informeze organizatorului de practică. 
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4. OBLIGAȚIILE STUDENTULUI PRACTICANT

4.1. Se va conforma regulilor, regulamentelor şi cerințelor partenerului de practica, urmărind îndeplinirea cerinţelor 
din fişa disciplinei 
4.2. Va efectua sarcinile atribuite de către tutorele de practică care sunt legate de obiectivele sale de învăţare 
şi responsabilităţile poziţiei sale de practicant 
4.3. Va anunţa supervizorul de practică şi tutorele de practică despre orice problemă care apare în timpul practicii 
4.4. Va prezenta cadrului didactic supervizor documentele necesare evaluării finale. 

5. Termene si Condiții

5.1. Prezenta convenţie de practică are valabilitate pentru anul universitar 2021-2022. 
5.2. Organizatorul de practică, partenerul de practică şi practicantul vor semna o CONVENŢIE-CADRU. Faţă de 
obligaţiile practicantului de punctul 4, partenerul de practică poate impune şi alte cerinţe specifice firmei şi locului de 
desfăşurare a practicii. 
5.3. Organizatorul de practică nu-si asumă responsabilitatea pentru eventualele daune provocate de studenţii practicanți la 
locul de desfăşurare a activităţilor practice ale studenţilor. 
5.4 Organizatorul de practică nu va revendica eventualele drepturi de proprietate intelectuală rezultate din activitatea 
desfăşurată de practicant la sediul partenerului de practică. 

Reprezentanții autorizaţi ai părţilor au semnat această Convenție de practică la data de , în 
două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

Organizator de practică 

Facultatea: IIRMP 
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 

Decan, 
Prof. dr. ing. Corina Bîrleanu 

Partener de practică 

Manager/Director, 

…………………L.S……………………………. …..……………L.S…………………. 
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