Anexa nr.2
UNIVERSITATEA DE STUDII POLITICE ŞI ECONOMICE EUROPENE
„CONSTANTIN STERE”
CONTRACT nr. _______
din „___” ______________201_
privind organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică pentru
Ciclul I Licenţă şi Ciclul II Masterat
Art. I. Părţile contractante:
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene “Constantin Stere”,
reprezentată de Rectorul instituţiei, dl. conf. univ., dr., Platon Fruntaşu, denumită în continuare
“Organizator de practică”
Unitatea-bază de realizare a stagiului de practică ________________________________________
___________________________________________________________________, reprezentată de
(întreprinderea,instituţia,organizaţia)

_________________________________________, denumit în continuare “Partener de practică”,
Studentul ___________________________, denumit în continuare “Practicant” înscris la
facultatea _____________________, specialitatea _________________, anul de studii ________ ,
grupa _________, au consimţit asupra următoarelor aspecte de colaborare în vederea efectuării
practicii.
Art. II. Obiectul contractului:
Prezentul Contract reglementează relaţiile dintre Părţi ce ţin de organizarea şi desfăşurarea
practicii de licenţă pentru consolidarea cunoştinţelor teoretice şi formarea abilităţilor profesionale
ale Practicantului, în vederea aplicării acestora în activitate.
Art. III. Perioada desfăşurării stagiului de practică:
Practica de ______________ de la _______________ pînă la ________________ (____ săptămîni).
Art. IV. Responsabilităţile Partenerului de practică:
În scopul realizării obiectivelor preconizate şi în vederea creării condiţiilor adecvate pentru
realizarea programului practicii, stabilite de Organizatorul de practică, Partenerul de practică se
obligă:
a) să asigure Practicantului condiţiile necesare desfăşurării unei activităţi în domeniul de
specialitate al acestuia, sub îndrumarea unui specialist cu înaltă calificare;
b) să-l instruiască pe Practicant în privinţa normelor de disciplină a muncii, a regulilor şi
normelor securităţii muncii şi să îi furnizeze echipament de protecţie adecvat dacă acesta
este necesar;
c) să permită Practicantului accesul la documentele necesare realizării activităţilor din cadrul
practicii, precum şi la informaţia necesară pentru elaborarea tezei de licenţă, altor lucrări
prevăzute în programul de studii, conform temei stabilite de Organizatorul de practică;
d) să asigure efectuarea practicii în conformitate cu programele, curriculum-urile şi planurile
de studii la specialităţile corespunzătoare prestabilite de Organizatorul de practică;
e) să evalueze, la finalizarea stagiului de practică, competenţele profesionale ale Practicantului.

Art. V. Responsabilităţile Organizatorului de practică:
Pentru desfăşurarea practicii în condiţii optime, Organizatorul de practică îşi asumă
următoarele acţiuni:
a) să repartizeze studenţii la practică în conformitate cu planurile de învăţămînt, curriculumurile şi graficul procesului de studii, coordonate în prealabil cu Partenerul de practică;
b) să elaboreze programa stagiului de practică care vor include competenţele care urmează a fi
obţinute şi activităţile/sarcinile care vor fi realizate de Practicant în cadrul practicii;
c) să efectueze conducerea metodică, monitorizarea sistematică a efectuării practicii prin
intermediul conducătorului practicii:
_____________________________________, catedra __________________________
nume, prenume

funcţia________________, telefon______________, email_______________________.
Art. VI. Responsabilităţile Practicantului:
În perioada desfăşurării practicii Practicantul este obligat
a) să realizeze sarcinile specificate în programa practicii;
b) să se conformeze regulamentului de ordine interioară acceptat la Partenerul de practică;
c) să respecte deontologia profesională şi regulile de protecţie a muncii, tehnicii securităţii;
d) să participe în activităţile profesionale şi sociale realizate de Partenerul de practică;
e) să nu divulge informaţiile confidenţiale ale Partenerului de practică;
f) să completeze zilnic jurnalul practicii, în care vor fi înscrise conţinutul activităţilor;
g) să prezinte jurnalul practicii spre verificare îndrumătorului practicii de la Partenerul de
practică cel puţin de două ori pe săptămînă;
h) să prezinte conducătorului practicii jurnalul,raportul în scris şi anexele spre verificare.
Art. VII. Contractul de practică este întocmit în 3 exemplare, pentru fiecare parte cîte un exemplar.
Art. VIII. Prezentul contract de practică nu va avea un caracter obligaţional, similare celor de
natură contractuală cu efecte juridice de natură litigioasă.
Art. IX. Prezentul contract de practică este valabil din momentul semnării de către părţi şi expiră la
data indicată de finalizare a practicii.
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene
„Constantin Stere”,
Decan Facultatea, “Științe Economice”,
dr., lector superior

_____________ Deleu Corina
semnătura

Partenerul de practică ______________________________
______________________________
numele director

______________________________

___________
semnătura

______________________________
adresa juridică

Studentul_____________________________

__________
semnătura

