
 

 

 

 

 

PROTOCOL DE COLABORARE PENTRU  

EFECTUAREA STAGIULUI DE PRACTICĂ 

 

Nr. ….........   Data: ....................... 

        

1. PĂRŢILE 
Prezentul protocol se încheie între: 

 
1.1. Universitatea Politehnica Timişoara (UPT), cu sediul în Timişoara, P-ţa Victoriei, nr. 2, jud. 

Timiş, având CF 4269282 şi contul nr. RO29TREZ62120f330800XXXX, deschis la Trezoreria Timişoara, prin 

reprezentantul său legal, Rector Prof. univ. dr. ing. Viorel-Aurel ȘERBAN 
 

şi  
1.2. ______________________________________________________________________________, 

cu sediul în ____________________________________________________________________________, avînd 

CUI _______________________________ şi contul nr. _____________________________, deschis la 

______________________________________________, prin reprezentantul său legal, Director/Președinte 

___________________________________________________________, în calitate de partener de practică. 

 

 

2. OBIECTUL PROTOCOLULUI 
 
Prezentul protocol stabilește cadrul de colaborare în vederea desfășurării stagiului de practică prevăzut în planurile 

de învățământ ale programelor de studii universitare de licență ale studenţilor din UPT în cadrul _______________ 

___________________________________________, prin activităţi specifice domeniului şi specializării de la 

care provin studenţii, conform Syllabus-ului în vigoare pentru disciplina Practică. Prezentul protocol este o anexă 

la ACORDUL CADRU DE COOPERARE cu ___________________________________________________. 
 

 

3. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
 

3.1. ______________________________________________________________________, se obligă: 
- Să ofere locuri de practică pentru un număr minim de ....... studenţi/an fără să prejudicieze 

participarea studenţilor la activităţile didactice din cadrul UPT; 

- Să asigure îndrumarea studenţilor pe perioada stagiului de practică şi să îi instruiască cu privire 

la normele de protecţie a muncii şi de apărare împotriva incendiilor, protecţia informaţiilor şi 

regulamentul de ordine interioară al _______________________________________________;  

- Să evalueze studenţii la sfârşitul perioadei stagiului de practică privind numărul de ore/zile 

efectuate şi calitatea muncii depuse şi să elibereze adeverinţele corespunzătoare. 

3.2. Universitatea Politehnica Timişoara se obligă: 
- Să anunţe din timp studenţii asupra ofertelor de practică ale _____________________________ 

__________________________________________________; 

- Să pună la dispoziţia __________________________________________________________, 

în timp util, lista nominală a studenţilor care vor efectua stagiul de practică în cadrul partenerului 

de practică, precum şi documentele doveditoare necesare; 

- Să asigure coordonarea studenţilor, împreună cu tutorele din companie, printr-un cadru didactic 

supervizor din UPT. 

3.3. Organizarea și detaliile de desfășurare a stagiului de practică precum și documentele necesare pentru fiecare 

student sunt stabilite în CONVENȚIE CADRU PRIVIND EFECTUAREA STAGIULUI DE PRACTICĂ ÎN 

CADRUL PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ care se va încheia între universitate, 

partenerul de practică și student sau grup de studenți dacă aceștia urmează același program de studii și activitățile 

de practică precum și locația la care se desfășoară (organizație, departament sau structură similară) sunt aceleași. 

 



 

 

 

4. DURATA PROTOCOLULUI 
 

Prezentul protocol va fi încheiat pentru perioada .............................................. și intră în vigoare la data semnării 

lui de către părţi. 

 

 

5. REZILIEREA PROTOCOLULUI 
 

Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul protocol de către una dintre părți dă dreptul celeilalte părți de a 

rezilia protocolul. 

 

 

6. ÎNCETAREA PROTOCOLULUI 
 

Încetarea prezentului protocol intervine în următoarele situaţii: 

a) La expirarea duratei pentru care a fost încheiat; 

b) La o dată anterioară celei pentru care a fost încheiat, cu acordul părţilor. Oricare din părţile protocolului are 

dreptul să înceteze îndeplinirea obligaţiilor stabilite în protocol în termen de 15 zile calendaristice după 

expedierea unei notificări scrise. Încetarea protocolului în aceste condiţii nu va atrage răspunderi pentru nici 

una din părţi; 

c) În cazul în care operează rezilierea. 

 

 

7. LITIGIILE 
 

Orice litigiu se va rezolva pe cale amiabilă între cele două părţi. În cazul nesoluţionării lor în acest mod, litigiile 

vor fi supuse instanţelor judecătoreşti competente. 

 

 

8. DISPOZITII FINALE 
 

Orice modificare sau completare a protocolului se face în scris, prin acordul părţilor.  

Părţile semnatare sunt datoare să-şi comunice una alteia orice modificare intervenită pe perioada derulării 

protocolului, cu privire la datele de identificare. 

Prezentul protocol de colaborare s-a încheiat în două exemplare, unul pentru Universitatea Politehnica 

Timişoara şi unul pentru _______________________________________________________________. 

 

 

 

Universitatea  Politehnica  Timişoara                                  S.C. ____________________________                                                       
 

Birou Juridic, 

 

 

 

 

RECTOR,                                                           DIRECTOR/PREȘEDINTE, 

                         

Prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ŞERBAN                         

 

 

  

 

  

       


