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PREAMBUL

O componentă importantă a reformei învăţământului universitar românesc o constituie modernizarea desfăşurării
practicii generale şi specifice a studenţilor şi a activităţilor care rezultă din ea, precum realizarea lucrărilor de finalizare
a studiilor,  a lucrărilor  de cercetare etc.  Această modernizare aduce  după sine şi  alinierea  învăţământului  superior
românesc la tendinţele europene. Pe plan naţional s-au făcut paşi importanţi în acest sens prin adoptarea „Legii 258 din
2007 privind practica elevilor şi studenţilor” respectiv a „Ordinului nr.3955/2009 privind Cadrul 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 şi de masterat”.

Un alt pas foarte important făcut în Universitatea Politenica Timişoara, Facultatea de Mecanică,  se referă la
proiectul cu titlul „Parteneriat regional şi euro-regional pentru tranziţia spre piaţa muncii prin consiliere pentru
carieră  şi  stagii  de  practică  la  angajator  –  PRACTICOR  ®  EURO-REGIO”,  contract  de  finanţare  nr.
POSDRU/161/2.1/G/132889, din cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-
2013.

Cunoscând  performanţele  deosebite  ale  societăţii  dumneavoastră  şi  având  convingerea  că  instruirea  prin
practică  a  studenţilor  noştri,  în  aceste  condiţii,  ar  fi  un  câştig  important  pentru  toţi,  vă  solicităm  acordul  pentru
desfăşurarea,  în  anumite  locuri  de  muncă  pe  care  dumneavoastră  le  propuneţi,  în  acord  cu  posibilităţile  dar  şi
necesităţile aplicării noi viziuni, a practicii generale şi specifice a unor studenţi din Universitatea Politehnica Timişoara.

În acest sens vă propunem încheierea următorului ACORD DE PRACTICĂ, cu valabilitate de minim trei ani:
                                                

ACORD CADRU DE COLABORARE 
privind efectuarea stagiului de practică

în cadrul programelor de studii universitare de licenţă sau masterat
I. PĂRŢILE CONTRACTANTE:

1. UNIVERSITATEA  POLITEHNICA  TIMIŞOARA cu  sediul   în  Timişoara,  P-ţa  Victoriei  nr.2,
jud.Timiş, înregistrată la registrul comerţului/autorităţile administraţiei publice din .-., sub nr- ,  cod fiscal 4269282,
telefon 0256-403000, reprezentată legal prin Prof.dr.ing. Aurel-Viorel ŞERBAN, în calitate de Rector,  în calitate de
organizator de practică, denumită astfel în continuare în cuprinsul Acordului,

2.  Societatea  comercială/instituţia  publică/persoana  juridică  ______________________
_______________________________________________________________________________,  cu  sediul  în
_______________________________,  str.  __________________________________  nr.___________,  tel.
_____________________________, fax __________________________,    cod fiscal  ___________, reprezentată
prin ______________________________________________, în calitate de  partener de practică,  denumită astfel în
continuare  în  cuprinsul  Acordului  în  temeiul  Legii  nr.  1/2011  privind  practica  elevilor  şi  studenţilor,  în  scopul
consolidării   şi  valorificării  cunoştinţelor  teoretice  primite  de  practicanţi  (studenţi  şi  masteranzi  ai  Universităţii
Politehnica  Timişoara)  în cadrul  procesului  de instruire,  precum şi  formarea  abilităţilor  acestora  de a le  aplica,  în
concordanţă cu specificul specializării pentru care se pregătesc.

II. OBIECTUL ACORDULUI CADRU:
Acordul-cadru stabileşte cadrul general în care se vor organiza şi desfăşura stagiile de practică pentru studenţii

Universităţii  Politehnica  Timişoara,  cu  respectarea  prevederilor  legale  privind  identificarea  practicanţilor,  a
cadrelor didactice supervizoare, respectiv a tutorilor implicaţi în derularea stagiilor de practică.

Scopul  activităţilor  desfăşurate  în  cadrul  practicii  este  consolidarea  şi  valorificarea  cunoştinţelor  teoretice
primite de practicanţi în cadrul procesului de instruire, precum şi formarea competenţelor necesare pentru a aplica ceea
ce au acumulat, în perioada de instruire teoretică şi practică iniţială, în concordanţă cu specificul specializării pentru
care se pregătesc. Considerăm necesar ca perioada de practică să cuprindă şi perioada în care studentul/masterandul
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elaborează lucrarea de licenţă/disertaţie, adică perioada în care activitatea de cercetare ştiinţifică se îmbină cu activitatea
de cercetare şi aplicare în practică a cunoştinţelor teoretice, pentru realizarea unor lucrări ce pot fi utilizate în practica
ulterioară a viitorilor absolvenţi.

Conform legii,  persoana  desemnată  de  partenerul  de  practică,  pentru  asigurarea  respectării  condiţiilor  de
pregătire şi dobândire de către practicant a competenţelor profesionale planificate pentru perioada stagiului de practică
se numeşte tutore. În acest sens, organizatorul şi partenerul vor conlucra prin nominalizarea unui număr de ...... tutori,
care se vor preocupa de organizarea şi îndrumarea practicanţilor studenţi, în conformitate cu syllabus-ul disciplinei. 

III. ROLURILE PĂRŢILOR:
Organizatorul  de  practică  va  realiza  planul  de  desfăşurare  al  practicii  împreună cu  partenerul  de  practică

conform unui  „REGULAMENT PRIVIND CADRUL GENERAL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A
PRACTICII  STUDENŢILOR  DIN  UPT” în  baza  „CONVENŢIEI  CADRU  PRIVIND  EFECTUAREA
STAGIULUI DE PRACTICĂ ÎN CADRUL PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ”
(prezentat în anexa 1).

Compania  dvs.  în  calitate  de  partener  de  practică  va  asigura  condiţiile  necesare  desfăşurării  practicii  de
către ..... studenţi.

Partenerul de practică va nominaliza tutorii; în acest sens, vă rugăm ca prin completarea unui tabelul (anexa 3)
să faceţi numirea persoanelor pe care le consideraţi potrivite să devină tutori.

Evaluarea activităţilor desfăşurate în cadrul practicii tehnologice se va face la sfârşitul perioadei de practică
împreună,  de  către  organizator  şi  partenerul  de  practică,  pe  baza unui  raport  individual  scris  (caiet  de practică  şi
portofoliu de practică) şi susţinut scris sau oral de către student, sub formă de colocviu organizat la UPT.

Stagiile  de  practică  vor  fi  efectuate  cu  respectarea  Legii  nr.  258/2007,  a  OMECT  nr.  3955/2008,
Regulamentelor  interne  ale  organizatorului  și  partenerului  de  practică,  precum  și  a  oricăror  alte  prevederi  legale
aplicabile.
IV. DURATA ACORDULUI: 

Prezentul acord a fost încheiat pe o perioadă de minim 3 ani, începând cu data de ………………… până la
data de …………………….

V. DISPOZIŢII FINALE:
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.
Prezentul acord poate fi reziliat dacă una din părţi solicită acest aspect numai cu anunţ prealabil notificat în

scris celeilalte părţi, cu minim ..... luni înainte de data rezilierii  (pentru a nu periclita programarea practicii, care se
face la începutul anului universitar).

Prezentul acord a fost încheiat la ............., în data de.........., în 3 trei exemplare originale, fiecare cu aceeaşi
valoare juridică.
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