
ANEXA 1 

 
 

Nr.înreg……………../……………  

 

 

CONVENŢIE DE COLABORARE/ 

ACORD DE PRINCIPIU 

 

între  

 

1. FACULTATEA..................................................................., din cadrul UNIVERSITĂŢII NAȚIONALE 

DE ARTE „GEORGE ENESCU” CU SEDIUL ÎN Iaşi, Str. Costache Negruzzi, nr. 7-9, cod 700126, Iaşi, 

reprezentată prin decan conf. univ. dr. Raluca Bujoreanu-Huțanu 

şi  

 

2. [Unitatea] .................................................................................... cu sediul în...................................... 

................................................................, Str. ................................................................, nr. ............., jud. 

..............,..................... înregistrată în Registrul Bancar sub nr. .................................................., număr de 

ordine în Registrul Comerţului ............................................, Cod Unic de Înregistrare 

.............................................. legal reprezentată prin ................................................... [Nume reprezentant 

legal] , în calitate de [Funcţie reprezentant legal] .........................................................  

 

3. Scopul convenţiei  
 

Convenţia semnată azi are ca obiect desfăşurarea stagiului de practică a unui număr de .............. studenţi de la 

FACULTATEA DE .............................................specializarea/calificarea: ....................................................  

în unitatea ...................................................................................................................în perioada anului 

universitar ..................................... Această convenţie se va actualiza anual. De asemenea, anual, va fi 

actualizată lista nominală a studenţilor care vor participa la stagiile de practică.  

 

4. Obligaţiile şi responsabilităţile părţilor  
 

Societatea ....................................................................................................... se obligă:  

 

• Să primească şi să repartizeze studenţii pe locurile de muncă.  

 

• Să efectueze instructajul general, precum şi cel specific locului de muncă, în probleme de protecţia muncii, 

PSI, Regulamentul de Ordine Interioară.  

 

• Practicanţii vor fi instruiţi să nu părăsească locurile de muncă, să nu se abată de la căile de acces indicate, să 

nu desfăşoare activităţi şi să nu intre neînsoţiţi în locații cu instalaţii electrice. 

• În cadrul instructajului general, studenţii vor fi instruiţi şi asupra modului de comportare în caz de alarmă, 

asupra pericolelor care le prezintă eventualele echipamente utilizate în cadrul unităţii.  

 



FACULTATEA ...................................................................................................................se obligă:  

 

• Să transmită unităţii, anual, ca anexă la prezenta convenţie, lista nominală a studenţilor care vor participa la 

practică pe parcursul anului. Acest tabel va conţine numele studenţilor şi specializarea acestora.  

 

• Să nominalizeze şi să instruiască cadrele didactice care vor însoţi studenţii pe perioada de practică.  

 

• Să respecte regulamentele interioare ale unităţii.  

 

• Pentru realizarea informării studenţilor cu privire la oportunităţile de carieră în cadrul unităţii, comunicate de 

către unitatea ................................................................................., FACULTATEA........................................, 

va publica pe canalele informaţionale disponibile (avizierul universităţii, site-ul web, publicaţii interne pe 

teme de carieră, joburi, practică, evenimentele de carieră (târguri, manifestări ştiinţifice), cu operativitate, 

solicitările transmise.  

 

5. Alte clauze  
 

În cazul producerii unui accident de muncă, acesta va fi cercetat în conformitate cu prevederile legale.  

Răspunderea pentru producerea unui accident, precum şi inregistrarea lui se face de către partea care nu a 

respectat procedurile prezentei convenţii şi legislaţia în vigoare.  

 

6. Durata convenţiei  
 

Convenţia este pe durată nelimitată/limitată.  

Convenţia poate fi întreruptă pe baza unor motive întemeiate, la solicitarea oricărei părţi.  

Eventualele probleme ocazionate de realizarea obiectului convenţiei vor fi soluţionate pe cale amiabilă.  

Oricare dintre parti poate oricand denunta unilateral prezentul contract, comunicand aceasta celeilalte parti cu 

un preaviz de 30 de zile.  

 

7. Confidenţialitate:  
 

Atât pe durata, cât şi după expirarea, rezilierea sau incetarea în orice mod a prezentei convenţii, 

FACULTATEA ..................................................................................se obligă să nu dezvăluie terţilor, 

respectiv să nu folosească în interes propriu, „informaţiile confidenţiale” despre care a luat la cunostinta in 

orice fel ca urmare a colaborării cu unitatea;  

Prin „informaţii confidenţiale” se înţeleg orice informaţii, fapte, date (indiferent de suport) referitoare la 

activitatea desfăşurată de si in unitate, precum si cele referitoare la relaţiile personale sau de afaceri ale 

clientilor unităţii, operaţiunile derulate, contractele încheiate sau serviciile prestate de catre unitate;  

PRESTATORUL are obligaţia să aducă la cunoştinţa prepuşilor săi, a absolvenţilor, masteranzilor şi 

studenţilor săi aceasta obligaţie de confidenţialitate atât de către FACULTATEA..................., 

Departamentul ...... cât şi de către unitate, luând toate masurile legale si conventionale prin care sa asigure 

respectarea confidentialitatii si de către aceştia.  

În cazul încălcării în orice mod a obligaţiei de confidenţialitate de către FACULTATEA ............, 

Departamentul ...... ori de către prepuşii, absolvenţii, masteranzii şi studenţii săi,FACULTATEA .........., 

Departamentul .......va fi obligată să despăgubească unitatea pentru prejudiciul cauzat.  

 

8. Altele  
 

Convenţia încheiată nu are caracter lucrativ. La baza acestei convenţii stau beneficii de natură informaţională 

pentru ambele părţi.  

Eventualele diferende în legătură cu prezentul contract se soluţionează pe cale amiabilă.  

 

 

 

 



9. Persoane de contact  

UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ  DE ARTE  „GEORGE ENESCU” IAŞI 

FACULTATEA DE de Teatru, Departamentul 4 

 

Director de Departament:  

Tel/Fax:  

E-mail: 

 

• Societatea .....................................  

 

Reprezentant legal ...........................................,  

Funcţie ...........................................  

E-mail .........................................  

Tel: ..............................................  

 

 

 

 

 

 

Universitatea       Societatea, 

Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iaşi  ________________________________ 

 

Facultatea                        ___________________________________________ 

Departamentul                        ___________________________________________  

 

 

 

Director de Departament:                                                                          Director artistic,  

 

_______________                                  ______________ 

                   

 

Decan –                                                                                             Director general, 

 

______________                                                                                     ______________ 

 

 

 


