
 
 

Facultatea de 
 

+4-0372-120140  |  fim@rau.ro 

 School of Computer Science for 
Business Management 

+4-0372-120140  |  fim@rau.ro 

 
 

pag. 1 /  1 

+004-0372.120.101 | Fax: +004-021.318.35.66 | Operator date cu caracter personal nr.32853/2014 
rectorat@rau.ro  |  www.rau.ro 

Universitatea Româno-Americană Societatea / Instituția – bază de practică: 

Facultatea de Informatică Managerială _________________________________________________ 

Nr. înregistrare: 455 / 27.10.2020 Adresa:  __________________________________________ 

 Nr. înregistrare  _______________ / Data:  ______________ 

 

CONVENȚIE DE PRACTICĂ 

Între 

Universitatea Româno-Americană, Facultatea de Informatică Managerială, cu sediul în București, Expoziției Bd. 

1B, 012101, sector 1, reprezentată prin Alexandru Tăbușcă, conf.univ.dr., în calitate de Decan, numită în 

continuare organizator de practică 

și 

________________________________________, cu sediul în ________________________________________, 

str. _____________________________, nr. ____, județ/sector ______________________________, reprezentată 

prin _________________________, în calitate de _________________, denumită în continuare bază de practică.  

 
s-a încheiat prezenta convenție, stabilindu-se următoarele: 
 

Art.1. Părțile convin să colaboreze în perioada __________ – __________, în vederea efectuării practicii de 
specialitate de către ___________________________________, student în anul ___, grupa __________, programul 
de studii universitare de masterat _________________________________________________________________. 
 

Art.2. Organizatorul de practică are următoarele obligații: 
a. Să elaboreze programa analitică în care să detalieze conținutul și obiectivele practicii de specialitate. 
b. Să aducă la cunoștința masterandului obligativitatea păstrării confidențialității datelor și informațiilor la care are 

acces în cadrul bazei de practică, atât pe durata de valabilitate a prezentei convenții cât și în perioada menționată 
în regulamentele interne ale bazei de practică, după încetarea efectelor acesteia. 

c. Să organizeze evaluare prin colocviu. 
 

Art.3. Instituția parteneră – baza de practică are următoarele obligații: 
a. Să instruiască studentul cu privire la normele de protecție a muncii și alte norme specifice activităților pe care 

acesta le va desfășura; 
b. Să asigure desfășurarea practicii de specialitate conform graficului convenit, în prealabil, între părți; 
c. Să elibereze studentului, sub semnătură și ștampilă, un document de apreciere din care să rezulte numărul de 

ore efectuate, punctualitatea, disciplina, gradul de însușire a cunoștințelor practice și calificativul propus. 
 

Convenția s-a încheiat astăzi _____________________, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 
 
 
 

Reprezentant organizator de practică 
 
 

Alexandru Tăbușcă, conf.univ.dr. 
Decan, Facultatea de Informatică Managerială 

 

Reprezentant bază de practică 
 
 

……………………………… 

 


