
 
 

 
Universitatea Ștefan cel Mare Suceava 
Facultatea de Educație Fizică și Sport 

Nr............/.................../................................. 

 

..............................................................................(partener de practică) 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

 
 

 
CONVENŢIE-CADRU 

 
 privind efectuarea stagiului de practică  

 
Prezenta convenţie-cadru se încheie între:  

 

1. Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava, Facultatea de Educație Fizică și Sport, denumită în continuare organizator de 
practică), reprezentată de Decan  prof.univ.dr. Petru GHERVAN, adresa organizatorului de practică:Suceava, str. Universităţii, nr. 13, 
Corp Clădire E, cod poştal 720229, jud. Suceava, tel.: 0230-216147, interior: 593-Decan, 524- Secretariat Facultate,  
 

2. Student/Masterand ....................................................................................................(denumit în continuare practicant), CNP.........................................., 
data naşterii ..........................................., locul naşterii ……………........................, cetăţean român     ....... paşaport (dacă este 
cazul).................................permisul de şedere (dacă este cazul)..........................................., adresa de domiciliu str. 
........................................................................, adresa unde va locui pe durata desfăşurării stagiului de practică Str. 
....................................................................., înscris în anul .......... de studii, an universitar 20…../20…..  la Universitatea Ștefan cel Mare, Facultatea 
de Educatie Fizica si Sport, program de studiu ............................................................................., email:........................., telefon: ................................................ . 

și  

3. ................................................................................................................................., denumită în continuare partener de practică, reprezentată de 
........................................................................................., adresa partenerului de practică .................................................................................. .........., telefon 
..................................................... 

 Articolul 1 Obiectul convenţiei-cadru 

(1) Convenţia-cadru stabileşte cadrul în care se organizează şi se desfăşoară stagiul de practică. 
(2) Stagiul de practică este realizat de practicant în vederea dobândirii competenţelor profesionale menţionate în planul de învățământ, 
parte integrantă a prezentei convenţii-cadru. 
Articolul 2 Statutul practicantului 
Practicantul rămâne, pe toată durata stagiului de practică, student/masterand al instituţiei de învăţământ superior. 
Articolul 3 Durata şi perioada desfăşurării stagiului de practică 
(1) Stagiul de practică va avea durata de ............. ore.  

(2) Perioada desfăşurării stagiului de practică este de la ......................................... până la ......................................... 

Articolul 4 Plata şi obligaţiile sociale 
(1) Stagiul de pregătire practică (se bifează situaţia 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. 

□ Se efectuează în cadrul altui proiect. 

Articolul 5 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 tutore în conformitate cu portofoliul de practică, 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.   

În cazul nerespectării acestui regulament, conducătorul partenerului de practică îşi rezervă dreptul de a anula convenţia-cadru, după ce 
în prealabil a ascultat punctul de vedere al practicantului şi al tutorelui şi a înştiinţat conducătorul instituţiei de învăţământ unde 
practicantul este înscris şi după primirea confirmării de primire a acestei informaţii.  

(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) De asemenea, practicantul se angajează să nu folosească, în niciun caz, informaţiile la care are acces în timpul stagiului de practică, 
despre partenerul de practică sau clienţii /  colaboratorii săi, pentru a le comunica unui terţ sau pentru a le publica, chiar după 
terminarea stagiului de practică, decât cu acordul respectivului partener de practică. 

Articolul 6 Responsabilităţile partenerului de practică 
 (1) Partenerul de practică va stabili un tutore pentru stagiul de practică, selectat dintre salariaţii proprii. 

 (2) În cazul nerespectării obligaţiilor de către practicant, tutorele va contacta cadrul didactic îndrumător, aplicându-se sancţiuni 
conform Regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor în vigoare la nivelul instituţiei de învăţământ superior. 

 (3 Înainte de începerea stagiului de practică, reprezentantul partenerului de practica va avea obligația de a instrui practicantul cu 
privire la normele de securitate şi sănătate în muncă, în conformitate cu legislaţia în vigoare si cu privire la normele interne specifice 
existente la nivelul partenerului de practică.  Instructajul va fi realizat la sediul partenerului de practică, în prima zi a stagiului de 
practică. Partenerul de practică va aduce la cunoștința practicantului regulamentul de ordine interioară și programul de lucru al 



 
 

partenerului de practică și va lua măsurile necesare pentru securitatea şi sănătatea în muncă a practicantului, precum şi pentru 
comunicarea regulilor de prevenire asupra riscurilor profesionale.  

 (4) Partenerul de practică trebuie să pună la dispoziţia practicantului toate mijloacele necesare realizării cercetării pentru întocmirea 
lucrării de finalizare a studiilor. 

Articolul 7 Obligaţiile organizatorului de practică 
 (1) Organizatorul de practică desemnează un cadru didactic îndrumător, responsabil cu planificarea, organizarea şi supravegherea 
desfăşurării pregătirii practice.  

 (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 (organizatorul 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) În urma desfăşurării cu succes a stagiului de practică,  studentul va obține numărul de credite aferente disciplinei 
............................................................................................................................. ......................................... prevăzute în Planul de învățământ, care va fi înscris şi 
în Suplimentul la diplomă, potrivit reglementărilor Europass (Decizia 2.241/2004/CE a Parlamentului European şi a Consiliului). 
Articolul 8 Persoane desemnate de organizatorul de practică şi partenerul de practică 
(1) Tutorele (persoana care va avea responsabilitatea practicantului din partea partenerului de practică): 

Dna/Dnul....................................................... Funcţia.................................., Telefon ............................................, Email ..........................................., 

(2) Cadrul didactic îndrumător, responsabil cu urmărirea derulării stagiului de practică din partea organizatorului de practică: 
...................................................................,  Funcţia -  ........................................., Telefon .......................................,  Email  - ...................................... 

Articolul 9 Evaluarea stagiului de pregătire practică prin credite transferabile 
Numărul de credite transferabile ce vor fi obţinute în urma desfăşurării stagiului de practică este ............... (Conform Planului de 
învățământ). 
Articolul 10 Raportul privind stagiul de pregătire practică 
 (1) În timpul derulării stagiului de practică, cadrul didactic îndrumător va evalua practicantul conform cu obiectivele asumate pe etape 
intermediare și va consemna nota. 

Articolul 11 Sănătatea şi securitatea în muncă. Protecţia socială a practicantului 
(1) Partenerul de practică are obligaţia respectării prevederilor legale cu privire la sănătatea şi securitatea în muncă a practicatului pe 
durata stagiului de practică. 

Articolul 12 Prevederi finale 
(1) Suntem de acord ca datele cu caracter personal furnizate în cadrul evaluării să fie prelucrate de Universitatea ”Ștefan cel Mare” din 
Suceava, ca operator de date cu caracter personal, în scop educație-cultură, în conformitate cu Regulamentul U.E. 679/2016 privind 
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Am 
luat la cunoștință că beneficiez de toate drepturile prevăzute de Regulamentul U.E. 679/2016 și publicate la adresa www.usv.ro - 
Protecția datelor cu caracter personal. 
(2) Prezenta convenţie-cadru face parte integranta din Acordul de parteneriat pentru organizarea şi desfăşurarea stagiului de practică a 
studenţilor, încheiat între Organizatorul de practică şi Partenerul de practică. 

 (3) Rezolvarea oricărui litigiu ivit între părţi se va face pe cale amiabilă, în caz contrar apelându-se la instanţa judecătorească 
competentă material şi teritorial conform legislaţiei române în vigoare. 

Convenţia – cadru  conţine 2 pagini, a fost încheiată în 3 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, fiecare cu aceeaşi valoare 
juridică la data: ......................................... 

 
 
 

Organizator de practică 
Facultatea de Educație Fizică și Sport 

Decan, 
Prof.univ.dr. Petru GHERVAN 

 
 

................................................................... 
 
 
 

Partener de practică 
............................................................... 
............................................................... 
............................................................... 

Cadru didactic îndrumător 
(nume, prenume, semnătura) 

 
................................................................... 

 
 
 
 

Tutore 
(nume, prenume, semnătura) 

 
................................................................... 

Practicant (student) 
 

.................................................................... 

 

 
 

http://www.usv.ro/

