Nr. _______/__________

CONVENȚIE-CADRU
privind efectuarea stagiilor de practică în cadrul studiilor universitare
nivel licență în domeniul medicină dentară
An universitar 2018-2019
Art. 1 PĂRȚILE SEMNATARE
Prezenta convenție-cadru se încheie între :
(1) Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca, cu sediul situat
în Cluj-Napoca, str. Victor Babeș, nr. 8, telefon +4 0264 597256, email contact@umfcluj.ro, în calitate de
instituție de învățământ superior de stat acreditată, organizatoare de studii universitare, denumită în
continuare organizator de practică, reprezentată legal de către prof. dr. Alexandru IRIMIE în calitate de
RECTOR;
și
(2) Cabinetul stomatologic________________________________________________________,
cu sediul situat în localitatea___________________, str.________________________________, nr.____,
reprezentat prin Manager __________________________, numit în continuare partener de practică;
și
*(3) Student(a)_____________________________________________________, cu domiciliul în
localitatea____________________________, str.____________________________, nr. ___, bl.___, sc.___,
et. ___, ap. ___, jud. ________________, născut(ă) în localitatea _________________, la data de
____________,
identificat(ă)
cu
actul
de
identitate
____,
seria______,
nr.________,
CNP______________________ /pașaport (dacă este cazul) _______________/ permisul de ședere (dacă este
cazul)_____________________________ înscris(ă) în anul universitar_______________________,
facultatea____________________program de studiu_______________________________, seria________,
grupa____________denumit în continuare practicant.

Art. 2 OBIECTUL CONVENȚIEI-CADRU
Prezenta convenţie-cadru se încheie în baza dispozițiilor Ordinului nr. 3.955 din 9 mai 2008 privind
aprobarea Cadrului general de organizare a stagiilor de practică în cadrul programelor de studii universitare
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de licenţă şi de masterat şi a convenţiei-cadru privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor
de studii universitare de licenţă sau masterat.
Obiectul prezentei convenții-cadru îl constituie:
(1) stabilirea cadrului de organizare și desfășurare a stagiului de practică profesională, în vederea
consolidării cunoștințelor teoretice pentru formarea și dezvoltarea competențelor profesionale și abilităților
practice, spre a le aplica în concordanță cu specializarea MEDICINĂ DENTARĂ, pentru care se pregătește
în cadrul studiilor universitare ;
(2) modalităţile de derulare şi conţinutul stagiului de pregătire practică sunt descrise în prezenta
convenţie-cadru. Obiectivele stagiului de pregătire destinat studenților conform Raportului de activități
practice Anexă prezentei convenții-cadru.
Art. 3 LOCUL DE DESFĂȘURARE A STAGIULUI DE PRACTICĂ
Orele de practică se vor efectua la Cabinetul stomatologic ________________________________
Reprezentat de (numele şi calitatea)
dl/dna _________________________________
Adresa partenerului de practică:________________________________________________
__________________________________________________________________________
Adresa unde se va desfăşura stagiul de practică ____________________________________
___________________________________________________________________________
Email:________________________, telefon:________________
Art. 4 DURATA ȘI PERIOADA DE DESFĂȘURARE A STAGIULUI DE PRACTICĂ
(1) Stagiul de practică va avea durata de ____ de ore şi poate fi efectuat în perioada ________ până
la_________.
(2) Orele de practică se vor efectua în zilele lucrătoare ale lunii, în intervalul orar________________
(3) Practicantul rămâne, pe întreaga perioadă a stagiului de pregătire practică, student al Facultății de
Medicină Dentară din cadrul Universității de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca.
Art. 5 DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE UNIVERSITĂȚII ”IULIU HAȚIEGANU” DIN
CLUJ-NAPOCA (ORGANIZATOR DE PRACTICĂ)
Drepturile Universității, conform prezentei convenții-cadru, sunt următoarele:
(1) stabilirea condițiilor de organizare și desfășurare a stagiilor de practică profesională, care fac
obiectul prezentei convenții-cadru;
(2) urmărirea modului în care studentul respectă obligațiile care decurg din prezenta convențiecadru. În acest sens, Universitatea are dreptul să pretindă practicantului furnizarea unor documente
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justificative care să dovedească efectuarea activităților de pregătire practică de către practicant pe perioada
desfășurării stagiului;
(3) adoptarea măsurilor corespunzătoare în cazul neîndeplinirii de către practicant a obligațiilor
contractuale sau a nerespectării de către acesta a calendarului stabilit pentru îndeplinirea unor activități
legate de activitatea de organizare și desfășurare a stagiului de practică;
Obligațiile Universității, conform prezentei convenții-cadru, sunt următoarele:
(1) Organizatorul de practică desemnează un cadru didactic supervizor, responsabil cu planificarea,
organizarea, supravegherea și evaluarea finală privind desfășurarea pregătirii practice.
(2) În cazul în care derularea stagiului de pregătire practică nu este conformă cu angajamentele luate
de către partenerul de practică în cadrul prezentei convenţii, conducătorul instituţiei de învăţământ superior
(organizator de practică) poate decide întreruperea stagiului de pregătire practică conform convenţieicadru, după informarea prealabilă a conducătorului partenerului de practică şi după primirea confirmării de
primire a acestei informaţii.
(3) În urma desfăşurării cu succes a stagiului de practică, organizatorul va acorda numărul de credite
ECTS corespunzătoare planului de învăţământ în vigoare, ce vor fi înscrise şi în Suplimentul la diplomă,
potrivit reglementărilor Europass (Decizia 2.241/2004/CE a Parlamentului European şi a Consiliului).
Art. 6 DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PARTENERULUI DE PRACTICĂ
Drepturile partenerului de practică, conform prezentei convenții-cadru sunt următoarele:
(1) acceptarea desfășurării practicii de către practicant ( se exprimă prin semnarea prezentei convenții
cadru)
(2) dispunerea organizării și modul de desfășurare a practicii pe perioada stabilită conform unui orar
care este în acord cu disponibilitatea partenerului de practică;
(3) stabilirea locației de desfășurare a practicii;
(4) stabilirea unui tutore pentru stagiul de practică.
Obligațiile partenerului de practică, conform prezentei convenții-cadru sunt următoarele:
(1) instruirea practicantului 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;
(2) asigurarea cadrului organizatoric pentru desfășurarea practicii pe perioada prevăzută și asigurarea
îndrumării de specialitate și competentă a practicantului pe întreaga durată;
(3) asigurarea accesului liber al practicanţilor la serviciul de medicina muncii, pe durata derulării
pregătirii practice;
(4) informarea cu privire la riscurile profesionale (în cazul muncii de laborator este necesară existența
unui proces-verbal de protecția muncii);

3

Art.7 DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE STUDENTULUI PRACTICANT
Drepturile practicantului, conform prezentei convenții-cadru sunt următoarele:
(1) utilizarea infrastructurii aparținând partenerului de practică, în vederea desfășurării activităților
de pregătire practică, în scopul îndeplinirii obligațiilor care îi revin conform prezentei convenții-cadru;
(2) acordul explicit privind alegerea partenerului de practică( se exprimă prin semnarea
prezentei convenții cadru)
(3) desfășurarea practicii de specialitate pe toată durata acesteia conform cerințelor în vigoare și
acordului partenerului de practică.
Obligațiile practicantului, conform prezentei convenții-cadru sunt următoarele:
(1) desfășurarea activităților de pregătire practică prevăzute în prezenta convenție-cadru, respectând
durata, perioada și programul de lucru stabilite de organizatorul de practică;
(2) executarea activităților solicitate de tutore, după o instruire prealabilă, cu respectarea cadrului
legal cu privire la volumul și dificultatea acestora (conform Codului Muncii actualizat, cu modificările și
completările ulterioare);
(3) manoperele medicale pe care fiecare student va trebui să le efectueze în timpul stagiului de
practică medicală de specialitate conform Raportului de activități practice Anexă prezentei convenții-cadru.
(4) furnizarea către membrii Comisiei de evaluare a practicii de vară a studenților, în timp și cu
respectarea calendarului stabilit, a documentelor justificative menționate în prezenta convenție-cadru,
necesare verificării modului de desfășurare a activităților de pregătire practică;
(5) respectarea Regulamentului de ordine interioară al partenerului de practică. În cazul nerespectării
acestui regulament, conducătorul partenerului de practică îşi rezervă dreptul de a anula convenţia-cadru,
după ce în prealabil a ascultat punctul de vedere al practicantului şi al tutorelui şi a înştiinţat conducătorul
instituţiei de învăţământ unde practicantul este înscris şi după primirea confirmării de primire a acestei
informaţii ;
(6) respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă însușite de la reprezentantul partenerului
de practică înainte de începerea stagiului de practică;
(7) practicantul se angajează să nu folosească, sub nicio formă, informațiile la care are acces în
timpul stagiului despre partenerul de practică sau clienții săi, pentru a le comunica unui terț sau pentru a le
publica, inclusiv după terminarea stagiului, decât cu acordul partenerului de practică;
Art.8 PERSOANE DESEMNATE DE PARTENERUL DE PRACTICĂ ȘI DE
ORGANIZATORUL DE PRACTICĂ
(1) Partenerul de practică va stabili un tutore pentru stagiul de practică, selectat dintre salariaţii
proprii.
(2) În cazul nerespectării obligaţiilor de către practicant, tutorele va contacta cadrul didactic
supervizor, aplicându-se sancţiuni conform regulamentului de organizare şi funcţionare al instituţiei de
învăţământ superior
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(3) Tutorele de practică - va avea responsabilitatea practicantului din partea partenerului de practică
și va completa Raportului de activități practice Anexă prezentei convenții-cadru a activității practice a
studentului:
Dl./Dna._______________________________________
Funcția şi specializarea ____________________________________________________________
Date de contact:
Telefon _____________________, E-mail __________________________
Cadrul didactic supervizor, responsabil cu urmărirea derulării stagiului de practică din partea
organizatorului de practică:
Dl/ Dna __________________________________________
Funcţia: __________________________________________
Telefon _____________________, E-mail __________________________
Art. 9 EVALUAREA STAGIULUI DE PRACTICĂ
(1) Pe durata desfășurării stagiului de pregătire practică, tutorele va evalua practicantul în
permanență, pe baza unei Fișe de evaluare. Vor fi evaluate atât nivelul de dobândire a competențelor
tehnice, cât și comportamentul și modalitatea de integrare a practicantului în activitatea practicǎ (disciplină,
punctualitate, responsabilitate în rezolvarea sarcinilor, respectarea regulamentului de ordine interioară al
partenerului de practică, etc.).
(2) La finalul stagiului de practică, tutorele completează fișa de evaluare a activității practice și
acordă un calificativ. Rezultatul acestei evaluări va sta la baza notării practicantului de către Cadrul
didactic evaluator.
(3) După încheierea stagiului de practică, practicantul va prezenta Raportului de activități practice
Anexă prezentei convenții-cadru.
Art. 10 SĂNĂTATEA ȘI SECURITATEA ÎN MUNCĂ. PROTECŢIA SOCIALĂ A
PRACTICANTULUI
(1) Practicantul anexează prezentului contract dovada asigurării medicale valabilă în perioada şi pe
teritoriul statului unde se desfăşoară stagiul de practică.
(2) Partenerul de practică are obligaţia respectării prevederilor legale cu privire la sănătatea şi
securitatea în muncă a practicatului pe durata stagiului de practică.
(3) Practicantului i se asigură protecţie socială conform legislaţiei în vigoare. Ca urmare, conform
dispoziţiilor Legii nr. 346/2002 privind asigurările pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu
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modificările şi completările ulterioare, practicantul beneficiază de legislaţia privitoare la accidentele de
muncă pe toată durata efectuării pregătirii practice.
(4) În cazul unui accident suportat de practicant, fie în cursul lucrului, fie în timpul deplasării la
lucru, partenerul de practică se angajează să înştiinţeze asigurătorul cu privire la accidentul care a avut loc.
Art. 11 MODIFICAREA CONVENȚIEI-CADRU
Orice modificare privind clauzele prezentei convenții-cadru, în timpul executării acesteia, impune
încheierea unui act adițional între părți, conform dispozițiilor legale.
Art. 12 ÎNCETAREA CONVENȚIEI-CADRU
Convenția-cadru încetează:
(1) la data aprobării de către Consiliul de Administraţie al Universității a unei cereri a studentului de
retragere de la studii;
(2) la data transferului studentului la altă instituție organizatoare de studii universitare de licență;
(3) la îndeplinirea termenului pentru care a fost încheiată;
Art. 13 REZILIEREA CONVENȚIEI-CADRU
Convenția-cadru se reziliază, fără intervenția instanței de judecată și fără alte formalități în
următoarele situații:
(1) în cazul exmatriculării studentului;
(2) în situația în care studentul nu respectă obligațiile și condițiile din prezenta convenție-cadru;
(3) cu acordul organizatorului de practică și a partenerului de practică.
În primul caz, rezilierea se produce prin adoptarea deciziei de exmatriculare de către Consiliul de
Administraţie al Universității.
Art. 14 FORȚA MAJORĂ
Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, pentru evenimente imprevizibile şi de
neînlăturat, cu condiţia ca, în termen de 5 zile de la data producerii evenimentului partea în cauză să
înştiinţeze, în scris, cealaltă parte contractantă despre intervenția evenimentului neprevăzut şi consecinţele
care decurg din aceasta în ceea ce privește executarea prezentei convenții-cadru.
Art. 15 CLAUZE SPECIALE
(1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentei convenții-cadru, trebuie să fie
transmisă în scris sau în format electronic.
(2) Procedura de recunoaștere a practicii de specialitate se va baza pe depunerea la Secretariatul
Facultăţii, până la data de____________________, a Raportului de activități practice Anexă prezentei
convenții-cadru.
(3) Convenţia-cadru privind efectuarea stagiilor de practică în cadrul studiilor universitare
nivel licență în domeniul medical (se va depune un exemplar în original la Secretariatul Facultăţii) .
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Art. 16 DISPOZIȚII FINALE
(1) Raportul de activități practice este anexă a prezentei convenții-cadru şi face parte integrantă din
aceasta.
(2) Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea
prezentei convenții-cadru vor fi soluționate pe cale amiabilă. În eventualitatea în care stingerea
divergențelor nu va putea fi convenită pe cale amiabilă, soluționarea acestora va fi realizată de către
instanța judecătorească competentă material și teritorial, conform legii.
Prezenta convenție-cadru se consideră încheiată la data semnării de către reprezentantul legal al
organizatorului de practică.
Organizator de practică

Partener de practică

Universitatea de Medicină și Farmacie

Cabinet stomatologic

Practicant

”Iuliu Hațieganu” din ClujNapoca

Reprezentant legal,

Medic titular,

Prof. dr. Alexandru IRIMIE

____________________________

RECTOR

(Nume, Prenume)

________________________

__________________________

(Semnătura și ștampila)

(Semnătura şi stampila)

______________________

___________________________
(Nume, Prenume)

______________________
Data

Tutore de practică,

_____________________

_________________________
(Nume, Prenume)

Cadru didactic supervizor/evaluator,

______________________
(Semnătura şi parafa)

________________________
(Semnătura)
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(Semnătura)

