Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie: 2.1. „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”
Titlul proiectului: „GeoTurismPractic”
ID : POSDRU/109/2.1/G/81724; CONTRACT nr.: CNDIPT – OI/13589/08.12.2011
Nr. ________ / _______________

Nr. ________ / _______________

ACORD DE PARTENERIAT

I.

Denumirea partenerilor şi scopul Acordului de Parteneriat

Universitatea SPIRU HARET prin Facultatea de Geografie, cu sediul în Bucureşti, Bdul
Timişoara, nr. 58, sector 6, cod postal 061333, reprezentată legal prin împuternicitul prof. univ.
dr. Manuela EPURE – prorector şi Marin CRUCERU, managerul proiectului
POSDRU/109/2.1/G/81724, intitulat „GeoTurismPractic”, denumit în continuare PARTENER 1
şi
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,
denumit în continuare PARTENER 2,
semnează astăzi ___________________________ prezentul Acord de Parteneriat în scopul
desfăşurării de activităţi comune, pentru realizarea unor obiective din cadrul proiectului
„GeoTurismPractic”, referitoare îndeosebi la efectuarea unor stagii de practică ale studenţilor
din Grupul ţintă, în perioada 2012 – 2013.
II. Obiectivele Acordului
Prin prezentul Acord, PARTENERII îşi propun să îndeplinească următoarele obiective:
1. Derularea în bune condiţii şi la termenele stabilite a stagiilor de practică pentru
studenţi din Grupul ţintă al proiectului „GeoTurismPractic”, constând în desfăşurarea unor
activităţi cu caracter practic, care vizează dobândirea de cunoştinţe şi formarea de deprinderi şi
abilităţi pentru următoarele meserii: manager în activitatea de turism, administrator
pensiune turistică, director de agenție de turism turoperatoare/detailistă, ghid de turism,
agent de turism.
2. Realizarea unor Caiete de practică, specifice fiecăreia dintre cele cinci meserii şi
îndeplinirea sarcinilor prevăzute în aceste caiete de către studenţi pe perioada derulării stagiilor
de practică, în vederea stimulării creşterii şi perfecţionării profesionale a studenţilor în domeniul
turismului.

3. Completarea unor chestionare profesionale privind îmbunătăţirea cooperării
instituţiilor de învăţământ universitar cu companiile din domeniul turismului, în vederea creşterii
competitivităţii profesionale pe piaţa muncii a absolvenţilor de studii de licenţă şi masterat.
4. Realizarea unor studii şi analize privind îmbunătăţirea conţinutului şi calităţii învăţării
studenţilor şi masteranzilor în domeniul turismului, pentru dezvoltarea de abilităţi antreprenoriale
şi dobândirea unor cunoştinţe, capabilităţi, aptitudini şi deprinderi practice necesare integrării
rapide pe piaţa muncii din România şi Uniunea Europeană.
III.

Mecanismele de implementare a obiectivelor Acordului
1. Calendar de întâlniri periodice a grupurilor de lucru;
2. Grupuri de lucru comune în vederea implementării obiectivelor prezentului Acord;
3. Calendar pentru efectuarea stagiilor de practică, inclusiv vizite de monitorizare a
studenţilor de către membrii ai echipei de management şi ai echipei de experţi pe
termen lung – cadre didactice, pe perioada desfăşurării stagiilor de practică;
4. Convenţii - cadru, care să reglementeze activităţile de practică ale studenţilor, în
conformitate cu Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 3995/2008,
5. Caietele de practică;
6. Chestionarul de practică pentru TUTORI;
7. Afişarea în pagina web a Proiectului a Acordului de Parteneriat şi a siglei/logo a
Partenerului 2.

IV.

Contribuţia partenerilor
PARTENERUL 1:
1. Va asigura cursuri de Formator pentru TUTORELE desemnat, inclusiv achitarea
transportului, cazării şi diurnei aferente pe perioada derulării acestora, pe baza
prezentului Acord;
2. Va asigura remunerarea TUTORELUI desemnat, pe perioada derulării stagiilor
de practică, prin Contract Individual de Muncă;
3. Va asigura participarea studenţilor din cadrul Grupului ţintă la stagiile de practică,
conform calendarului, Convenţiilor – cadru şi a Caietelor de practică;
4. Va asigura resursele financiare pentru transport, diurnă şi cazare pentru studenţii
aflaţi în practică;
5. Va pune la dispoziţia grupurilor comune spaţii de lucru, aparatură şi tehnologie
pentru desfăşurarea activităţilor specifice în vederea realizării obiectivelor
prezentului Acord, în funcţie de necesităţi şi de calendarul de lucru.
PARTENERUL 2:
1. Va desemna un specialist în domeniul turismului, în calitate de TUTORE;
2. Va completa chestionarul destinat firmelor din domeniul turismului, prin
intermediul TUTORELUI;
3. Va acorda sprijin competent la redactarea Caietelor de practică, prin intermediul
TUTORELUI;
4. TUTORELE va coordona şi superviza activităţile practice desfăşurate de studenţi
în timpul stagiilor de practică, conform prevederilor Caietelor de practică;

5. Va pune la dispoziţia studenţilor cunoştinţele, documentele şi instrumentele
necesare instruirii concrete şi temeinice, în vederea îndeplinirii obiectivelor din
Caietele de practică;
6. Va pune la dispoziţia grupurilor comune spaţii de lucru şi dotările tehnice
specifice activităţii în turism.
V.

Clauze specifice şi durata Acordului de Parteneriat

PARTENERII se vor informa obligatoriu în scris, prin poştă sau prin mijloace electronice,
în legătură cu orice eventuală modificare privind termenii prezentului Acord.
Prezentul Acord este valabil pe o perioadă de 2 (doi ani), de la data semnării sale de către
Parteneri şi se va prelungi automat cu încă 2 (doi) ani dacă cele două părţi nu decid altfel.
Fiecare parte poate pune capăt Acordului, prevenind în scris, cealaltă parte cu 2 (două)
luni înainte de expirarea valabilităţii acestuia.
Textul Acordului poate fi modificat prin înţelegere bilaterală, cu consimţământul scris al
celeilalte părţi.
VI. Managementul Acordului de Parteneriat
Managementul prezentului Acord va fi asigurat în conformitate cu scopul şi obiectivele
sale de către:
Marin CRUCERU, în calitate de manager al proiectului POSDRU/109/2.1/G/81724,
intitulat „GeoTurismPractic”, din partea PARTENERULUI 1
şi
……………..................................., în calitate de TUTORE, din partea PARTENERULUI 2.

Universitatea SPIRU HARET
Împuternicit al reprezentantului legal
Prof. univ. dr. Manuela EPURE

………………………………..

