
 
 

 
 
 

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA 
Facultatea de Ingineria Materialelor şi a Mediului 

B-dul Muncii 103-105, cod 400641 Cluj-Napoca , România, 
Tel:0264 401 621, Tel/Fax:0264 415 054,  www.utcluj.ro 

Nr……./…………… 
CONVENTIE DE COLABORARE 

 
                   Între: Facultatea de Ingineria Materialelor şi a Mediului 

                        si  – …………………………………………….. 
                                                 (Denumirea soc.comerciale/firmei/instituţiei) 

   Obiectivul: Programul de practica al studentilor Facultatii de Ingineria Materialelor şi a Mediului 
 

Facultatatea de Ingineria Materialelor şi a Mediului din Universitatea Tehnica din Cluj–
Napoca, B-dul  Muncii 103 –105,  reprezentata  prin  Decan  Prof.dr.ing. Ioan VIDA – SIMITI si 
prodecan  Prof.dr.ing. Valer  MICLE. 

.....................................................................,reprezentata prin ..................................................  
                       ((Denumirea soc.comerciale/firmei/instituţiei, adresa, nr telefon)                                                      (Director General, Numele si prenumele) 

Încheie prezenta conventie  de colaborare referitor la programul de practica al studentilor 
Facultatii de Ingineria Materialelor şi a Mediului. 

..............................................  isi asuma responsabilitatea asigurarii conditiilor de desfasurare 
(Denumirea soc.comerciale/firmei/instituţiei)  

a practicii pentru studentul............................................ de la specializarea Ingineria Procesării 
Materialelor - Zalău, anul I.       (Numele şi prenumele studentului) 

                                                 
Programul de practică a studenţilor va fi: 2 săptămâni, în perioada ......................., între 8-14. 
Pe parcursul desfasurarii practicii, studentul va beneficia de îndrumarea unui specialist 

desemnat de conducerea soc.com/firmei/instituţiei. 
Programul cadru de practica consta in urmarirea activităţilor  desfăşurate în cadrul societăţii 

pe baza documentatiei pusa la dispozitia studentului. In functie de capacitatea si cunostiintele 
tehnice ale studentului acesta poate executa, la solicitarea reprezentantului compartimentului in care 
desfasoara practica, lucrari cu caracter productiv, de proiectare sau tehnologic. 

             …………………....se obliga sa efectueze instructajul de protectia muncii specific  acesteia. 
       (Denumirea soc.comerciale/firmei/instituţiei)  

Facultatea  de Ingineria Materialelor şi a Mediului se obliga sa pregateasca studentul in 
vederea desfasurarii practicii, prin prezentarea programei de practica, a modului si exigentelor 
intocmirii caietului de practica.  

La finalizarea fiecarui stagiu de practica reprezentantii soc.com/firmei/instituţiei si ai 
facultatii vor evalua modul de organizare si desfasurare a activitatii de practica si vor elabora 
concluzii cu scopul perfectionarii sistemului de practica adoptat. Raportul de evaluare si concluziile 
vor fi aduse la cunostinta conducerilor celor doua institutii. 

Prezenta conventie s-a incheiat in 2 exemplare, din care una pentru Facultatatea de  
Ingineria Materialelor şi a Mediului si una pentru  ............................................... 

                                                                                                       (Denumirea soc.comerciale/firmei/instituţiei)  
 
   Din partea Facultatii IMM                                           Din partea ............................................. 

                                                                                                                                                  (Denumirea soc.comerciale/firmei/instituţiei)  
Decan                       Director  

Prof.dr.ing. Ioan VIDA - SIMITI                              ..................................................................  
                                                                                                                                              (Numele si prenumele)  

 .........................................................                          ................................................................... 
                          (Semnătura)                                                                                                                              (Semnătura)    


	Nr……./……………
	CONVENTIE DE COLABORARE
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