Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti
FACULTATEA DE HORTICULTURĂ
B-dul Mărăşti 59, sector 1, cod 011464, Bucureşti
Tel./Fax : 021 3183636
E-mail: secretariat@horticultura-bucuresti.ro

CONVENŢIE PENTRU PRACTICA STUDENŢILOR
I. ÎNTRE
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, respectiv
Facultatea de Horticultură cu sediul în Bucureşti, Str. Mărăşti, nr. 59, sect. 1, cod poştal 011646,
telefon: 0213182564, fax: 0213182888, reprezentată prin Prof.univ.dr. Cîmpeanu Sorin Mihai în
calitate de Rector şi Prof.univ.dr. Hoza Dorel în calitate de Decan, numită în continuare
Organizator de practică
şi
Societatea Comercială/Staţiunea/Institutul de cercetări/Ferma .......................................
................................................................................................................................................................. cu sediul în
....................................................telefon............................,email:……….………………….reprezentată prin
..................................................... în calitate de ........................................., numită în continuare Partener de
practică,
a intervenit următoarea convenţie:
II. OBIECTUL CONVENŢIEI
Organizarea şi desfăşurarea stagiului de practică are drept principal obiectiv dezvoltarea
aptitudinilor de muncă pentru studenţii din învățământul tehnic superior, in scopul cresterii
nivelului de calificare și a unei inserții mai rapide pe piata muncii.
Stagiul de practică a studenţilor se organizează în conformitate cu Legea nr. 258/2007 din
19/07/2007 publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 493 din 24/07/2007 şi Ordinul nr. 3955 din
09/05/2008 al Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului publicat în Monitorul Oficial nr. 440
din 12/06/2008.
Modalităţile de derulare şi conţinutul stagiului de pregătire practică vor fi descrise în
Contractul de practică care va fi încheiat, în conformitate cu legislaţia menţionată mai sus, între
Organizatorul de practică, Partenerul de practică şi student.
III. DURATA CONVENŢIEI
Prezenta convenţie este valabilă pe perioada stagiului de practică a studenţilor, ciclul de licenţă
din UŞAMV Bucureşti, în anul universitar 2015 – 2016, iar perioada de practică este de 2- 4 săptămâni
în funcţie de anul de studiu.
Orarul de lucru este cel al Societăţii Comerciale .......................................................... sau al
Centrului de Practică ............................................., în care se desfăşoară stagiul dar nu poate depăşi
8 ore de lucru zilnic.
IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
A. Obligaţiile Partenerului de practică:
- Partenerul de practică va primi pentru stagiul de practică aferent domeniilor din aria de
studiu Horticultură un număr de maxim .................. studenţi pe serie.
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- Partenerul de practică va stabili un tutore pentru stagiul de practică, selectat dintre
salariaţii proprii.
- În cazul nerespectării obligaţiilor de către practicant, tutorele va contacta cadrul didactic
supervizor, aplicându-se sancţiuni conform regulamentului de organizare şi funcţionare al UŞAMV
din Bucureşti;
- Înainte de începerea stagiului de practică, Partenerul de practică va instrui practicantul cu
privire la normele de securitate şi sănătate în muncă, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Printre
responsabilităţile sale, Partenerul de practică va lua măsurile necesare pentru securitatea şi sănătatea
în muncă a practicantului, precum şi pentru comunicarea regulilor de prevenire asupra riscurilor
profesionale;
- În urma desfăşurării cu succes a stagiului de practică, Partenerul de practică va acorda
practicantului un Atestat de practică.
B. Obligaţiile Organizatorului de practică:
- Organizatorul de practică desemnează un cadru didactic supervizor, responsabil cu
planificarea, organizarea şi supravegherea desfăşurării pregătirii practice.
- În urma desfăşurării cu succes a stagiului de practică, Organizatorul de practică va acorda
practicantului numărul de credite specificate în prezentul contract, ce vor fi înscrise şi în
Suplimentul la diplomă, potrivit reglementărilor Europass (Decizia 2.241/2004/CE a Parlamentului
European şi a Consiliului).
V. ALTE CLAUZE
În situaţia în care Organizatorul de practică sau studenţii practicanţi nu vor respecta
prevederile menţionate mai sus, Partenerul de practică îşi rezervă dreptul de a rezilia prezenta
convenţie.
În cazul în care derularea stagiului de pregătire practică nu este conformă cu angajamentele
luate de către Partenerul de practică în cadrul prezentei convenţii, Organizatorul de practică poate
decide întreruperea stagiului de pregătire practică, după informarea prealabilă a conducătorului
Partenerului de practică şi după primirea confirmării de primire a acestei informaţii.
Prezenta convenţie s-a încheiat azi ...................., în două exemplare, câte unul pentru fiecare
din părţile semnatare.
Organizator de practică
Universitatea de Ştiinţe Agronomice
şi Medicină Veterinară Bucureşti

Partener de practică

Rector,

Director,

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

.............................,

Decan,

Cadru didactic supervizor,

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

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