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CONVENŢIE DE PRACTICĂ FACULTATIVĂ 
 

pentru studenţii programelor de studii universitare de licenţă şi masterat 

 

Art. 1. Părţile contractului 

Prezenta Convenţie, întocmită în vederea consolidării cunoştinţelor teoretice şi formarea 
abilităţilor practice de către studenţii programelor de studii universitare de licenţă şi de masterat ai 
Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, în 
conformitate cu Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 3955/2008 privind 
aprobarea Cadrului general de organizare a stagiilor de practică în cadrul programelor de studii 
universitare de licenţă şi de masterat şi a Convenţiei-cadru privind efectuarea stagiului de practică în 
cadrul programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, respectiv Legea nr. 258/2007 
privind practica elevilor şi studenţilor, cu modificările şi completările ulterioare, se încheie între: 
 

Universitatea ”Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, cu sediul în Republicii, nr. 1, Târgu-
Jiu, reprezentată prin Rector, prof. univ. dr. Purec Sorin Vasile, prin Facultatea de Ştiinţe 
Economice din cadrul Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, cu sediul în str. Tineretului 
nr. 4, Târgu-Jiu, România, reprezentată de prof. univ. dr. Chirițescu Dumitru Dorel în calitate de 
Decan, denumită în continuare organizator de practică, pe de o parte 

şi 

 SC _________________, CUI ____________________, CAEN 
__________________________________________________, reprezentată legal de 
__________________, în calitate de Administrator, denumită în continuare partener de practică. 

 

Art. 2. Obiectul convenţiei  

(1) Convenţia stabileşte cadrul în care se organizează şi se desfăşoară stagiul facultativ de practică 
(efectuat la cerere) de studenţii programelor de studii universitare de licenţă şi masterat (denumiţi 
practicanţi) în vederea consolidării cunoştinţelor teoretice şi formarea abilităţilor practice, spre a le 
aplica în concordanţă cu specializarea pentru care se instruiesc.  
(2) Prezenta Convenţie se încheie pentru un număr de __ studenţi (practicanţi) de la Facultatea de 

Ştiinţe Economice din Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, pe întreg parcursul anului 
universitar 2021-2022, cu posibilitatea prelungirii anuale automate până la rezilierea convenției de 
către una dintre părți. 

 

 



 
 

Art. 3. Locul desfăşurării stagiilor de practică şi statutul practicantului  

(1) Stagiile facultative de practică se desfăşoară, după caz, la sediile partenerului de practică sau la 
alte locaţii stabilite de acesta, în funcţie de specificul practicii facultative.  

 

Art. 4. Durata şi perioada desfăşurării stagiului de practică  

(1) Durata stagiului este de minimum o săptămână şi de maximum 11 luni, calculate pe parcursul 
întregului ciclu de studii de licenţă, respectiv de masterat. 
(2) Perioada de desfăşurare a stagiului poate fi cuprinsă atât în cursul anului universitar, cât şi în 
perioada vacanţelor universitare, fiind stabilită de comun acord între partenerul de practică şi 
practicant.  
(3) Stagiul facultativ de practică se realizează pe baza unui program săptămânal stabilit de comun 
acord între partenerul de practică şi fiecare practicant în parte, fără a depăşi, în medie, 10 
ore/săptămână; 
(4) Practicanţii se vor prezenta la sediul partenerului de practică pe perioada desfăşurării stagiului 
facultativ de practică după un program orar stabilit de comun acord în aşa fel încât să nu perturbe 
activităţile didactice ale studentului; 
(5) Stagiul facultativ de practică nu înlocuieşte stagiul obligatoriu de practică stabilit în planurile de 
învăţământ. 

 

Art. 5. Responsabilităţile organizatorului de practică  

(1) Organizatorul de practică va desemna un cadru didactic supervizor responsabil din partea 
facultăţii cu îndrumarea studenţilor şi buna desfăşurare a activităţilor pe care le presupune practica  
facultativă în acord cu procedura proprie facultăţii de organizare şi desfăşurare a stagiului facultativ 
de practică;  
(2) Organizatorul de practică repartizează în vederea efectuării stagiului facultativ de practică în 
perioada stabilită la partenerul de practică un număr de studenţi practicanţi prestabilit de comun acord 
cu partenerul de practică; 
(3) Organizatorul de practică, prin cadrul didactic supervizor, transmite partenerului de practică 
datele de identificare ale studenţilor practicanţi repartizaţi şi toate informaţiile necesare desfăşurării 
stagiului facultativ de practică; 
(4) Organizatorul de practică aduce la cunoştinţa studenţilor practicanţi obligaţia de a respecta 
cerinţele de păstrare a confidenţialităţii impuse în desfăşurarea stagiului de practică. 

 

Art. 6. Responsabilităţile partenerului de practică 

(1) Partenerul de practică asigură buna desfăşurare a activităţii de practică facultativă pentru studenţii 
repartizaţi de organizatorul practicii; 
(2) Partenerul de practică stabileşte şi informează studenţii despre modalitatea de acces în incinta 
unităţii; 
(3) Instruieşte studenţii cu privire la respectarea regulamentului propriu de ordine interioară şi 
efectuează instruirea studenţilor privind protecţia muncii în prima zi de practică; 
(4) Dirijează studenţii repartizaţi către secţiile/compartimentele/birourile sau alte structuri ale 
instituţiei/firmei pentru efectuarea stagiul facultativ de practică în funcţie de domeniul programului 
de studiu; 
(5) Eliberează studenţilor o adeverinţă, la cerere, care să ateste efectuarea stagiului facultativ de 
practică. 

 

 

 



 
 

Art. 7. Alte clauze 

(1) Partenerii se obligă să colaboreze în ariile de competenţe comune şi specifice, să se sprijine 
reciproc în beneficiul ambelor părţi, cu scopul de a genera o valoare adăugată; 
(2) Partenerii se obligă să desfăşoare în comun activităţi de educaţie, diseminare şi promovare a 
imaginii şi a valorilor organizaţiei pe care o reprezintă; 
(3) Având în vedere dezvoltarea durabilă, obiectivul convenţiei trebuie să ţină cont de interesele 
tuturor părţilor implicate şi să ajute la promovarea intereselor comunităţii locale; 
(4) Utilizarea convenţiei cu scopul de a dezvolta relaţiile dintre parteneri pe termen lung; 
(5) Numărul de persoane implicate în convenţie şi numărul de beneficiari este stabilit de parteneri 
prin consens în aşa fel încât să respecte cerinţele, nevoile şi oportunităţile partenerilor; 
(6) Proiectele şi acţiunile specifice pot fi reglementate prin acorduri specifice sau anexe ale prezentei 
convenţii; 
(7) Partenerii se angajează să respecte Misiunea, Viziunea şi Carta Universităţii „Constantin 
Brâncuşi” din Târgu-Jiu; 
(8) Partenerii se angajează să respecte Misiunea, Viziunea, Regulamentul şi Codul de conduită al 
organizaţiei partenere.  
 

Art. 8 – Încetarea convenţiei 

(1) Încetarea convenţiei se va face în momentul în care una dintre părţi nu respectă obligaţiile asumate; 
(2) Înainte de termen, oricare dintre părţi poate să înceteze convenţia cu menţiunea că trebuie trimisă 
o notificare cu 15 zile calendaristice înainte de momentul încetării. Toate persoanele beneficiare de 
convenţie la momentul respectiv îşi vor finaliza sarcinile asumate înaintea acestui moment, fără ca 
activitatea lor să fie afectată; 
(3) Orice litigiu se va soluţiona pe cale amiabilă, iar acolo unde nu este posibil, se va apela la 
instanţele judecătoreşti. 
 

Art. 9 – Dispoziţii finale 

Orice modificări ale prezentei convenţii se vor face numai cu acordul ambelor părţi. 
 

Prezenta convenţie se încheie azi __________________, în 2 (două) exemplare, câte unul 
pentru fiecare parte. 

 
 
 
Facultatea de Ştiinţe Economice                           _____________________________, 
Decan,                   
Prof.univ.dr. Neamţu Adina Claudia                                      Administrator,  
   
 
 
          
 
           
 


