
 
 

 
 

FACULTATEA de MECANICĂ şi TEHNOLOGIE 
   

RO - 110040Piteşti. str. Târgul din Vale nr. 1 Tel / fax:0348/453150 
 

                             Nr............ din ...................................... 

 

 CONVENŢIE DE PRACTICĂ 

 

Părţile : 

 

1. Facultatea de Mecanică şi Tehnologie, (denumită în continuare Organizator de practică), cu sediul 

în Piteşti, str. Târgul din Vale, nr. 1, Judeţul Arges, telefon 0348 453 150, reprezentată de conf. dr. 

ing. Alin Daniel RIZEA, în calitate de DECAN,  

 

2. S.C. …………………………S.A., (denumită în continuare partener de practică), cu sediul, 

………………………………………………………………………, telefon: ……………………… , 

email……………………………….,  reprezentată de dl. ……………………………..   în calitate de  

……………………………….. 

 

3. Studentul/a…………………………….., (denumit în continuare practicant), student al Facultății de 

Mecanică şi Tehnologie, programul de studii………………….., anul….. 

 

În baza prevederilor: 

- Legea nr. 1/2011 – Legea Educaţiei Naţionale 

- Legea nr. 288/2004 - privind organizarea studiilor universitare (actualizată) 

- Legea  87/2006  privind  asigurarea   calităţii educaţiei  cu  completările şi modificările ulterioare 

- OMECT nr. 3955/2008 - Cadrul general de organizare a stagiilor de practică în cadrul programelor de 

studii universitare de licenţă şi de masterat 

- Regulamentul 2016/679/UE privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor 

cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46 CE 

 

Părțile au convenit încheierea prezentei convenții de practică cu respectarea următoarelor clauze: 

 

Art. 1. Obiectul convenţiei 

(1) Convenţia stabileşte cadrul în care se organizează şi se desfăşoară stagiul de practică în vederea 

consolidării cunoştinţelor teoretice şi pentru formarea abilităţilor, spre a le aplica în concordanţă cu 

specializarea pentru care se instruiesc. 

(2) Stagiul de practică este realizat de practicant în vederea dobândirii competenţelor profesionale 

menţionate în fișa disciplinei și/sau programa analitică. 

(3) Modalităţile de derulare şi conţinutul stagiului de pregătire practică sunt descrise în prezenta 

convenţie. 

(4) Perioada pentru care se încheie contractul de pregătire practică: …………………………. 

Contractul nu se prelungeste automat.  

(5) Stagiul de practică se efectuează la S.C. ………………………… S.A. 

 

 

Art. 2. Statutul practicantului 

Practicantul rămâne pe toată durata stagiului student al Universităţii din Piteşti. 



 

Art. 3. Plata şi obligațiile sociale 

(1) Stagiul de pregătire practică (se bifează situația corespunzătoare) : 

-  Se efectuează în cadrul unui contract de muncă (cei doi parteneri putând să beneficieze de prevederile 

Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor); 

-  Nu se efectuează în cadrul unui contract de muncă. 

(2) În cazul angajării ulterioare, perioada stagiului nu va fi considerată ca vechime în situaţia în care 

convenția nu se derulează în cadrul unui contract de muncă. 

(3) Partenerul de practică poate acorda practicantului o indemnizaţie, gratificare, primă sau avantaje 

în natură. 

 

Art. 4. Responsabilităţile practicantului 

(1) Practicantul are obligaţia ca pe durata derulării stagiului de practică să respecte programul de 

lucru stabilit şi să execute activităţile specificate de reprezentantul unităţii unde efectuează practica, în 

condiţiile respectării cadrului legal cu privire la volumul şi dificultatea acestora. 

(2) Pe durata stagiului, practicantul respectă regulamentul de ordine interioară al partenerului de 

practică. 

(3) Practicantul are obligaţia de a respecta normele de securitate şi sănătate în muncă pe care şi le-a 

însuşit de la reprezentantul partenerului de practică înainte de începerea stagiului de practică. 

(4) Practicantul se angajează să nu folosească, în nici un caz, informaţiile la care are acces în timpul 

stagiului despre partenerul de practică sau clienţii săi, pentru a le comunica unui terţ sau pentru a le publica, 

chiar după terminarea stagiului, decât cu acordul respectivului partener de practică. 

(5) Practicantul are obligaţia de a întocmi raportul de practică conform temei comunicate la 

începutul stagiului. 

(6) Practicantul are obligaţia de a prezenta/susţine raportul de practică la sfârşitul stagiului în 

prezenţa tutorelui – definit la Art.5. (3). 

 

Art. 5. Responsabilităţile partenerului de practică (unitatea unde se desfăşoară stagiul de 

practică) 

(1) Înainte de începerea stagiului de practică, partenerul are obligaţia de a face practicantului 

instructajul cu privire la normele de securitate şi sănătate în muncă, în conformitate cu legislaţia în vigoare 

şi va lua măsurile necesare pentru securitatea şi sănătatea în muncă a practicantului, precum şi pentru 

comunicarea regulilor de prevenire asupra riscurilor profesionale. 

(2) Partenerul de practică stabileşte un responsabil (tutore) pentru stagiul de practică, selectat dintre 

salariaţii proprii. 

(3) Partenerul de practică stabileşte o temă de stagiu care va fi coordonată de tutore în parteneriat cu 

reprezentantul Facultăţii de Mecanică şi Tehnologie – definit la Art.6. (1). 

(4) Partenerul de practică trebuie sa pună la dispoziţia practicantului toate mijloacele necesare pentru 

realizarea temei de stagiu. 

(5) Responsabilul din partea partenerului/tutorele va participa la evaluarea raportului de practică 

întocmit de practicant şi va propune o notă între 1 şi 10 către reprezentantul Facultăţii de Mecanică şi 

Tehnologie. 

(6) La finalul stagiului de practică, studentul va primi o adeverinţă de la conducerea unităţii de 

practică pe care se va consemna nota propusă. 

(7) Practicantului i se asigura protecţie socială conform legislaţiei în vigoare. 



(8) În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului 

(denumit în continuare GDPR) și legislația națională în vigoare privind protecția și securitatea datelor 

personale, partenerul de practică are obligaţia de a prelucra datele personale ale practicantului şi ale 

responsabililor de practică din cadrul Facultăţii/Universităţii din Piteşti doar în scopul derulării stagiului de 

practică şi doar pe perioada acestuia, cu excepţia cazului în care există alte obligaţii legale specifice; 

prelucrarea poate fi realizată numai pe baza unor instrucţiuni primite din partea UPIT, inclusiv în ceea ce 

priveşte transferurile de date cu caracter personal către o parte terţă; 

(9) Partenerul de practică se asigură că persoanele din firmă, autorizate să prelucreze datele cu 

caracter personal din prezenta convenţie, au fost instruite şi s-au angajat să respecte confidenţialitatea; 

(10)  Partenerul de practică adoptă toate măsurile tehnice şi organizatorice adecvate în vederea 

asigurării unui nivel de securitate a datelor personale corespunzător, în conformitate cu cerinţele legislaţiei 

specifice; 

(11)  La solicitarea Facultăţii/Universităţii din Piteşti (în calitate de organizator de practică), 

partenerul de practică şterge sau returnează toate datele cu caracter personal după încetarea furnizării 

serviciilor legate de stagiul de practică, cu excepţia cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern impune 

stocarea datelor cu caracter personal; 

(12)  Luând în considerare natura prelucrării, partenerul de practică oferă asistenţă UPit, pentru 

îndeplinirea obligaţiei acestuia de a răspunde cererilor privind exercitarea de către persoana vizată a 

drepturilor prevăzute de legislaţia GDPR specifică; 

(13)  Partenerul de practică informează imediat UPit în cazul în care, în opinia sa, o instrucţiune 

încalcă prezentul Regulament GDPR sau alte dispozitii din dreptul intern sau din dreptul Uniunii referitoare 

la protecţia datelor 

(14)  În cazul în care partenerul de practică, în calitate de persoană împuternicită de către UPit, 

recrutează o altă persoană împuternicită pentru a efectua activităţi de prelucrare a datelor personale specifice 

acestei convenţii de practică, aceleaşi obligaţii privind protecţia datelor revin şi celei de a doua persoane 

împuternicite, prin intermediul unui contract sau alt act juridic de confidenţialitate. 

 

Art. 6. Obligaţiile instituţiei de învăţământ: 

(1) Organizatorul de practică desemnează un cadru didactic responsabil cu planificarea, organizarea 

şi supravegherea desfășurării pregătirii practice care va coordona împreună cu tutorele desemnat de 

partenerul de practică elaborarea şi evaluarea raportului de practică (realizarea temei de stagiu). 

(2) În cazul în care derularea stagiului de pregătire practică nu este conformă cu angajamentele luate 

de către partenerul de practică în cadrul prezentei convenţii, conducătorul instituţiei de învăţământ superior 

(organizator de practică) poate decide întreruperea stagiului de pregătire practică conform convenţiei-cadru, 

după informarea prealabilă a conducătorului partenerului de practică şi după primirea confirmării de primire 

a acestei informaţii. 

(3) Organizatorul de practică va folosi datele, informaţiile şi documentele la care are acces pe 

perioada stagiului de practică numai în scopul derulării activiţăţilor specifice stagiului şi în acord cu 

obligaţiile legale ce îi revin acestuia. 

 

 

Art. 7. Persoane desemnate de organizatorul de practică şi partenerul de practică şi tema 

stagiului de practică 

 

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

practică): 



Dl /Dna………………………………………. 

Funcţia: ……………………………………… 

E-mail: ………………………………...............................   Telefon: …………………………… 

 

(2) Cadrul didactic, responsabil cu urmărirea derulării stagiului de practică din partea organizatorului 

de practică: 

Dl/Dna: ……………………………………….. 

Funcţia: ……………………………………….. 

E-mail: ………………………………………..      Telefon: …………………………… 

 

Tema de stagiu 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………….. 

Prezenta Convenţie de practică s-a încheiat astăzi, …………………………, în 3 (trei) exemplare 

originale, câte unul pentru fiecare parte. 

 

Organizator de practică  Partener de practică 

FACULTATEA de Mecanică şi Tehnologie  

Decan, 

Conf. dr. ing. Alin Daniel RIZEA 

 

 

Director, 

DEPARTAMENTUL Autovehicule şi Transporturi   

Director departament, 

Ş.l. dr. ing. Helene BĂDĂRĂU - ŞUSTER 

 

 

                                   Student 

……………………………………………. 

 

 

         Data ……………………………. 

 

 

 

 

                 

 

 

 

            Data …………………………… 

 

mailto:director.service@deltaplus.ro

