ACORD DE PARTENERIAT
încheiat astăzi_________/___________________
Art. 1. Părţile
Universitatea ”Andrei Șaguna” din Constanţa, bdul. Alexandru Lăpuşneanu, nr. 13, persoană
juridică de drept privat și de utilitate publică, parte a sistemului naţional de învăţământ (Legea
116/2005), cod fiscal 15333348, în calitate de beneficiar al proiectului ”Rețea pentru dezvoltarea
carierei în domeniul economic”, ID 109234, cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul Social
European, prin Programul Operaţional Capital Uman, Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe,
reprezentată prin prof.univ.dr. Aurel Papari – manager de proiect
și
_______________________________________________________________cu
sediul
în
localitatea_____________________strada____________________nr.________,
cod
fiscal___________________,___________________,telefon__________________,
email____________________________, facebook___________________ reprezentată prin
___________________________________________________,în calitate de Partener de practică
(membru al Reţelei de parteneri),
Având în vedere:
 Contractul de finanţare nr. 48583/4.07.2018 pentru implementarea proiectului ”Reţea
pentru dezvoltarea carierei în domeniul economic”, ID 109234, cofinanțat prin Programul
Operaţional Capital Uman 2014-2020 Axa prioritară 6–Educaţie şi competenţe, Prioritatea de
investiţie 10.iv: Îmbunătăţirea utilităţii sistemelor de educaţie şi formare pentru piaţa muncii,
facilitarea trecerii de la educaţie la muncă şi consolidarea sistemelor de educaţie şi formare
profesională şi a calităţii lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competenţelor, adaptarea
programelor de învăţământ şi crearea şi dezvoltarea de sisteme de învăţare bazate pe muncă,
inclusiv sisteme de învăţare duale şi de ucenicie, Apel de proiecte nr. 11-Stagii de practică pentru
elevi şi studenţi în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii, POCU/90/6/19/19/Operațiune
aferentă Obiectiv compozit OS. 6.13 si 6.14;
 Specificaţiile subactivităţii A2.2 ”Atragerea de parteneri de practică (potenţial angajatori agenţi economici, actori din domeniul cercetării şi inovării, instituţii publice, etc) şi elaborarea
parteneriatelor cu universitatea” din Cererea de finanţare a proiectului, ID MySMIS 109234,
Părţile au convenit următoarele:
Art. 2. Obiectivul general al parteneriatului
(1) Constituirea unui mecanism permanent care să asigure cadrul instituţional pentru crearea şi
consolidarea Reţelei de colaboratori - parteneri de practică - potenţiali angajatori în
proiectul Reţea pentru dezvoltarea carierei în domeniul economic, ID MySMIS 109234, în
vederea sprijinirii studenţilor de la Facultatea de Ştiinţe economice a UAS pentru tranziţia de
la şcoală la viaţă activă.

Art. 3 Obiectivele specifice ale parteneriatului
(1) Pregătirea studenţilor pentru piaţa muncii, prin dobândirea de experienţă practică în perioada
studiilor universitare, prin participarea la stagii de practică;
(2) Aprofundarea cunoştinţelor şi dobândirea de noi competenţe pentru studenţi;
(3) Creşterea motivaţiei pentru pregătirea teoretică şi practică a studenţilor, printr-o mai bună
cunoaştere de către aceştia a viitoarei profesii;
(4) Intensificarea rolului Partenerului în procesul de formare profesională a studenţilor prin
stabilirea unui dialog permanent între UAS şi Partener;
(5) Prezentarea nevoilor actuale ale Partenerului
în ceea ce priveşte instruirea
studenţilor/potenţiali angajaţi şi a ofertei de angajare a acestuia;
(6) Identificarea unor soluţii viabile şi inovative de creştere a gradului de inserţie, responsabilitate
socio-profesională, educaţie şi ocupare a viitorilor absolvenţi;
(7) Recrutarea de către Partener a viitori angajaţi din rândul studenţilor practicanţi;
(8) Promovarea de către Partener în mod gratuit a obiectivelor şi activităţilor proiectului în rândul
colaboratorilor şi clienţilor săi.

Art. 4 Prezentul parteneriat se realizează în scopul:
(1) Asigurării cadrului de colaborare în Reţeaua de parteneri a proiectului;
(2) Derulării de activități comune din domeniul de activitate al părților;
(3) Promovării exemplelor de bune practice;
(4) Furnizării în mod gratuit și reciproc, în condițiile legii, a datelor și informațiilor solicitate de
fiecare dintre părți celeilalte, necesare atingerii obiectivelor proiectului.
Art. 5 Durata Acordului de parteneriat
(1) Prezentul acord intră în vigoare la data semnării de către părți și se încheie la data de 30
iunie 2020.
Art. 6 Responsabilitățile părților
(1) Beneficiarul proiectului - Universitatea ”Andrei Șaguna” din Constanța:
a) desemnează un responsabil pentru coordonarea implementării prezentului acord și
menținerea legturii cu membrii Rețelei;
b) organizează și transmite Partenerului informații și invitații de participare la activitățile
organizate în proiect: ateliere de lucru, worshopuri, conferințe, mese rotunde,
seminarii, dezbateri;
c) promovează gratuit datele de contact ale Partenerului pe site-ul proiectului;
d) promovează gratuit oferta de angajare a Partenerului pe site-ul proiectului și pe pagina
de facebook;
e) informează Partenerul cu privire la orice nereguli care ar putea interveni cu privire la
aplicarea prevederilor prezentului acord.
(2) Partenerul______________________________________________________:
a) desemnează un responsabil pentru coordonarea implementării prezentului acord și
menținerea legăturii cu Beneficiarul proiectului și membrii Rețelei;
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b) în cazul în care Partenerul participă la implementarea activității
A3.2
”Organizarea stagiilor de practică”, acesta va propune, din rândul angajaților, săi unul
sau mai mulți tutori de practică, aceștia urmând să fie angajați în proiect, cu
respectarea prevederilor CF și a contractului de finanțare;
c) transmite UAS oferta de locuri de muncă vacante;
d) promovează în mod gratuit obiectivele și activitățile proiectului;
f) participă la activitățile proiectului: ateliere de lucru, worshopuri, conferințe, mese
rotunde, seminarii, dezbateri;
e) contribuie la extinderea și dezvoltarea Rețelei de parteneri;
f) transmite UAS informații privind programele de învățare la locul de muncă pe care le
organizează și invită studenții să participe la acestea;
g) informează beneficiarul proiectului - UAS cu privire la orice nereguli care ar putea
interveni în aplicarea prevederilor prezentului acord.
Art. 7 Modalități de comunicare
(1) Orice comunicare între părți referitoare la îndeplinirea prezentului acord se realizează
între persoanele desemnate, telefonic sau prin mail.
(2) Din partea UAS persoana desemnată este:
Cadîr Lăcrămioara Georgiana – expert în parteneriate,
Mail lacramioara.cadir@idru.ro,
Telefon 0747047848
Art. 8 Modificarea, încetarea acordului
(1) Acordul de parteneriat poate fi modificat numai cu acordul părţilor şi numai dacă modificarea
este în formă scrisă şi semnată de către ambele părţi.
(2) Acordul de parteneriat încetează în următoarele situaţii:
a) la expirarea termenului;
b) prin acordul scris al părţilor, consemnat într-un act adiţional;
c) când nu se mai poate realiza scopul pentru care s-a încheiat;
d) alte clauze prevăzute de lege.
(3) Acordul de parteneriat poate fi denunţat unilateral, în scris de oricare dintre părţi, cu un
preaviz de 30 de zile.
Art. 9 Forţa majoră
(1) Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în condiţiile legii, cu cerinţa notificării scrise în
termen de 5 zile de la apariţia cazului de forţă majoră.
(2) Prin forţa majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi
insurmontabil, apărut după încheierea convenţiei şi care împiedică părţile să execute total sau
parţial obligaţiile asumate .
(3) În aceleaşi condiţii partea care invocă apariţia forţei majore are şi obligaţia de a înştiinţa
cealaltă parte despre încetarea acestei cauze.
Art. 10 Legea aplicabilă şi litigii
(1) Prezentul acord de parteneriat este guvernat de legea română.
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(2) Litigiile care se vor naşte din prezentul acord sau în legătură cu acesta, inclusiv cele referitoare
la validitatea, interpretarea, executarea sau stingerea lui vor fi soluţionate pe cale amiabilă.
(3) Dacă părţile nu vor ajunge la o înţelegere amiabilă, litigiile vor fi înaintate spre soluţionare
instanţelor judecătoreşti competente.
Art. 11 Prevederi finale
(1) Obiectivele şi activitățile prezentului Acord de parteneriat pot fi completate pe parcurs, cu
acordul ambelor părți.
(2) Prezentul Acord de parteneriat constituie cadrul general pe baza căruia se vor încheia
contracte/convenții de colaborare pentru activități specifice.
(3) Prezentul Acord de parteneriat s-a încheiat astăzi______________________, în două
exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Universitatea ”Andrei Șaguna” din Constanța

Partener de practică

Manager de proiect,
Prof.univ.dr. Aurel Papari

_____________________________

Expert parteneriate
Lăcrămioara Georgiana Cadîr

_____________________________

4

