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ACORD DE PARTENERIAT 

 

Cap. I Părţile  

Art.1. Prezentul articol se încheie între: 
 
1. UNIVERSITATEA din Oradea, instituţie de învăţământ superior cu sediul în Oradea, str. 

Universităţii, nr. 1, judeţul Bihor tel./fax 0259-432830, cod fiscal 4287939, reprezentată prin Rector,  
prof.dr.ing. Bungău Constantin, denumită în continuare organizator de practică. 

 

2. Societatea comercială/instituţia publică centrală ori locală, persoană juridică __________ 
______________________________, cu sediul în _______________________, str. __________________, 
nr. __________, tel. ____________________, fax ____________________, email _____________________ 
cod fiscal/CUI ____________________, cont ________________________________________ deschis la 
______________________________, reprezentată de ____________________________________ în calitate 
de ______________________________ denumită în continuare partener de practică. 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 Prezentul Acord de parteneriat are drept scop crearea unor modalităţi diferite de abordare a stagiului 
de practică a studenților din domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației, pentru îmbunătăţirea pregătirii 
practice a acestora și pentru integrarea calitativă şi performantă în piaţa muncii. 

Prezentul Acord de parteneriat va conduce la  lărgirea colaborării Universităţii din Oradea cu agenții 
economici şi dezvoltarea de parteneriate cu industria de profil. De asemenea, prin încheierea prezentei 
convenţii se urmăreşte creşterea gradului de receptivitate a firmelor pentru implicarea în parteneriate cu mediul 
universitar pentru sprijinirea activităţii practice a studenţilor. 

Toate acestea vor da posibilitatea studentului de a-şi continua studiile universitare şi vor contribui la 
angajarea acestuia mai rapidă, facilitându-i accesul la piaţa muncii. 

În concluzie, prin ȋncheierea acestui acord, se contribuie decisiv la crearea unui cadru de organizare, 
implementare, monitorizare şi evaluare a stagiilor de pregatire practică a studenţilor prevăzute în curicula 
obligatorie, realizȃndu-se astfel dezideratul de a asigura competenţe practice adecvate a absolvenţilor la 
terminarea studiilor, prin mai buna corelare a acestora cu necesităţile existente pe piaţa muncii.  

Cap. II OBIECTUL ACORDULUI 

Art.2. Acordul de parteneriat stabilește cadrul general de organizare și desfășurare a practicii studenților de la 
Universitatea din Oradea, Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației. 
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Cap. III DURATA ACORDULUI 

Art.3. Acordul se încheie pe o perioada nedeterminată, intrând în vigoare la data semnării de către parţi şi îşi va 
produce efectul pe toată perioada pregătirii şi desfăşurării stagiilor de practică ale studenților. 

Cap. IV Obligaţiile şi drepturile părţilor  

Art.4. - Părţile vor fi implicate activ în implementarea și realizarea stagiilor de practică ale studenţilor 

4.1. Părţile vor pune la dispoziţia parteneriatului resursele umane şi financiare disponibile pentru realizarea 
obiectivelor parteneriatului. 

4.2. Părţile vor crea un sistem integrat pentru realizarea obiectivelor parteneriatului. 

4.3. Părţile vor iniţia, elabora, promova şi conduce stagiile de practică ale studenţilor, printr-un management 
flexibil şi eficace. 

4.4. Părţile vor asigura suportul logistic cu materiale (mape, caiete, reviste, magazine de informare, pliante, 
afise, etc.), dar și spațiile necesare formării. 

4.5. Părţile convin să facă publică colaborarea dintre instituţiile semnatare în cadrul campaniilor şi acţiunilor de 
promovare pe care le desfăşoară, ca urmare a încheierii prezentului parteneriat. 

4.6. Părţile vor putea detalia şi/sau evidenţia dar şi stabili noi drepturi și obligaţii la prezentul Acord de 
Parteneriat.  

4.7. Obligaţiile partenerului de practică sunt următoarele : 

a) să pună la dispoziţie mijloacele logistice, tehnice şi tehnologice deţinute în sprijinirea aplicării cunoştinţelor 
teoretice primite de practicant în cadrul procesului de instruire 

b) să desemneze din rândul personalului propriu un tutor de practică care să coordoneze şi să supravegheze 
desfăşurarea practicii şi să participe la activitatea de evaluare 

c) să desfăşoare programul de activitate astfel încât să permită realizarea stagiului de practică în condiţii 
normale, fără a se depăşi durata normală a programului de lucru 

e) să informeze organizatorul de practică în legătură cu stabilirea locaţiei şi orarului stagiului de practică pentru 
fiecare practicant comunicat de acesta 

f) să instruiască practicantul cu privire la normele de securitate şi sănătate în muncă, P.S.I., reglementările 
legale ce vizează securitatea informaţiilor clasificate şi consecinţele nerespectării lor, specifice activităţilor pe 
care le va desfăşura   

h) să înregistreze prezenţa la activitate a practicantului şi să semnaleze organizatorului de practică eventualele 
abateri 

i) să îl ajute pe practicant să îşi urmărească portofoliul de practică, punându-i la dispoziţie mijloacele necesare 

j) să furnizeze organizatorului de practică documentele de evaluare a stagiului de practică desfăşurat de fiecare 
practicant, întocmite potrivit procedurii de evaluare stabilite în în convenţia cadru de colaborare 
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4.8. Obligaţiile organizatorului de practică sunt următoarele: 

a) să prevadă programul stagiului de practică, de comun accord cu partenerul de practică, inclusiv procedura 
de evaluare a acestuia în portofoliul de practică 

b) să desemneze cadrul didactic supervizor responsabil cu planificarea, organizarea şi supravegherea 
desfăşurării pregătirii practice şi să comunice datele de contact ale acestuia partenerului de practică 

c) să informeze practicanţii cu privire la documentele necesare ȋn vederea efectuării stagiului de practică 

d) să comunice partenerului de practică într-un termen rezonabil, dar nu mai târziu de 10 de zile lucrătoare 
înainte de începerea stagiului de practică, numărul şi datele de identificare ale practicanţilor repartizaţi 

e) să respecte regulamentul de ordine interioară a partenerului de practică 

 
V. Modificarea, încetarea şi rezilierea Acordului de parteneriat 

Art. 5. - Prezentul Acord va putea fi modificat la cererea oricăreia dintre părţi, urmând ca cealaltă parte să îşi 
dea acordul cu privire la modificarea propusă. Prezentul Acord poate înceta la cererea oricăreia dintre părţi, cu 
respectarea unui teremen de preaviz de cel puţin 30 zile. 

VI. Dispoziţii finale 

Art.6. - Orice problemă întâmpinată de una dintre părţi pe parcursul pregătirii sau implementării stagiilor de 
practica va fi comunicată şi celeilalte părţi, în vederea soluţionării de comun acord. 

Prezentul Acord este încheiat şi semnat în 2 (două) exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte 
semnatară a acordului. 
 

 

Universitatea din Oradea 

Facultatea IETI 

Decan, 
Prof. Univ. Dr. Ing. Teodor LEUCA 
(Semnatura) ......................................... 
Data: 
 

Societatea, 
............................................................. 
Reprezentant partener de practică, 
(Nume si prenume)............................... 
(Semnatura) ......................................... 
Data: 

                                                                 
 
 

  


