JUDEȚUL BIHOR
CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR
Nr.__________din________ 2015
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind însușirea Acordului de colaborare nr.16.411/22.10.2015
privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de
licență sau masterat încheiat între Consiliul Județean Bihor și Universitatea din Oradea
Universitatea din Oradea este beneficiar al unei finanțări nerambursabile în cadrul
Proiectului ”ACCES”, finanțat prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară nr. 2 ”Corelarea învățării pe tot parcursul vieții
cu piața muncii” Domeniul major de intervenție 2.1. ”Tranziția de la școală la viața activă”.
În cadrul Proiectului, Universitatea din Oradea trebuie să asigure efectuarea stagiului de
practică pentru un număr de 20 de studenți din cadrul Facultății de Istorie, Relații
Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării.
Prin adresa nr. 737/22.10.2015, înregistrată la C.J. Bihor cu nr. 16411/22.10.2015,
Universitatea din Oradea ne-a solicitat colaborarea pentru facilitarea de stagii de practică
pentru un număr de 20 de studenți ai Universității, în perioada 26 octombrie 2015 – 18
decembrie 2015, sens în care a înaintat un acord de colaborare.
Pentru a nu împiedica implementarea în bune condiții și la timp a proiectului, la data de
22.10.2015, Președintele Consiliului Județean Bihor a semnat Acordul de colaborare în numele
Consiliului Județean Bihor, urmând ca în proxima ședință de consiliul județean să supună
atenței plenului acordul de colaborare, în vederea însușirii de către autoritatea deliberativă.
În baza art. 97 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată
cu modificările şi completările ulterioare,
Față de cele mai sus precizate,
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN BIHOR,
SUPUNE SPRE APROBARE:
Proiectul de hotărâre privind însușirea Acordului de colaborare nr.16.411/22.10.2015
privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licență
sau masterat încheiat între Consiliul Județean Bihor și Universitatea din Oradea, conform
Anexei.

PREŞEDINTE,
Cornel POPA

DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ
Serviciul Juridic - Contencios
Nr.______ din ________2015

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind însușirea Acordului de colaborare nr.16.411/22.10.2015
privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de
licență sau masterat încheiat între Consiliul Județean Bihor și Universitatea din Oradea

Luând în considerare Expunerea de Motive nr._______ din ________2015 a
Preşedintelui Consiliului Judeţean Bihor privind însușirea Acordului de colaborare
nr.16.411/22.10.2015 privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii
universitare de licență sau masterat încheiat între Consiliul Județean Bihor și Universitatea din
Oradea, învederăm următoarele:
Universitatea din Oradea este beneficiar al unei finanțări nerambursabile în cadrul
Proiectului ”ACCES”, finanțat prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară nr. 2 ”Corelarea învățării pe tot parcursul vieții
cu piața muncii” Domeniul major de intervenție 2.1. ”Tranziția de la școală la viața activă”.
În cadrul Proiectului, Universitatea din Oradea trebuie să asigure efectuarea stagiului de
practică pentru un număr de 20 de studenți din cadrul Facultății de Istorie, Relații
Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării.
Prin Legea nr. 258/2007 privind practica elevilor şi studenţilor, cu modificările și
completările ulterioare, este stabilit cadrul general privind organizarea și defășurarea activității
de practică.
În conformitate cu prevederile art. 1 – 3 din lege ”Practica este activitatea desfăşurată de
elevi şi studenţi, în conformitate cu planul de învăţământ, care are drept scop verificarea
aplicabilităţii cunoştinţelor teoretice însuşite de aceştia în cadrul programului de instruire.”
Potrivit art. 2 din același text de lege ”Practicantul este elevul sau studentul care
desfăşoară activităţi practice pentru consolidarea cunoştinţelor teoretice şi pentru formarea
abilităţilor, spre a le aplica în concordanţă cu specializarea pentru care se instruieşte.”
Conform art. 3 din Legea nr. 258/2007 ”(1) Organizatorul de practică este unitatea sau
instituţia de învăţământ preuniversitar, respectiv universitar, care desfăşoară activităţi
instructiv-educative şi formative.
(2) Partenerul de practică este o societate comercială, o instituţie centrală ori locală sau
orice altă persoană juridică ce desfăşoară o activitate în corelaţie cu specializările cuprinse în
nomenclatorul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi ca şi care poate participa la
procesul de instruire practică a studenţilor şi elevilor”.
Prin adresa nr. 737/22.10.2015, înregistrată la C.J. Bihor cu nr. 16411/22.10.2015,
Universitatea din Oradea ne-a solicitat colaborarea pentru facilitarea de stagii de practică

pentru un număr de 20 de studenți ai Universității, în perioada 26 octombrie 2015 – 18
decembrie 2015, sens în care a înaintat un acord de colaborare.
Pentru a nu împiedica implementarea în bune condiții și la timp a proiectului, la data de
22.10.2015, Președintele Consiliului Județean Bihor a semnat Acordul de colaborare în numele
Consiliului Județean Bihor, urmând ca în proxima ședință de consiliul județean să supună
atenței plenului acordul de colaborare, în vederea însușirii de către autoritatea deliberativă.
Scopul Acordului de colaborare este consolidarea și valorificarea cunoștințelor teoretice
acumulate de studenți în cadrul procesului de instruire formală, precum și dobândirea
competențelor și experienței necesare pentru a se integra cât mai repede pe piața muncii, în
concordanță cu specificul specializării pentru care se pregătesc.
În conformitate cu prevederile art. 98 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locală, republicată,
PROPUNEM
CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR:
Aprobarea proiectului de hotărâre privind însușirea Acordului de colaborare
nr.16.411/22.10.2015 privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii
universitare de licență sau masterat încheiat între Consiliul Județean Bihor și Universitatea din
Oradea, conform Anexei.

DIRECTOR EXECUTIV,
Sarkady Zsolt

ÎNTOCMIT- ŞEF SERVICIU,
Mihaela Roşan

”Îmi asum responsabilitatea corectitudinii şi legalităţii
în solidar cu întocmitorul înscrisului”

”Îmi asum responsabilitatea pentru
fundamentarea, corectitudinea şi legalitea
întocmirii acestui înscris”

CONSILIER JURIDIC
”Îmi asum responsabilitatea
corectitudinii şi legalităţii
în solidar cu întocmitorul înscrisului”

PROIECT
HOTĂRÂRE Nr.______
din ___________2015
privind însușirea Acordului de colaborare nr.16.411/22.10.2015 privind efectuarea
stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licență sau masterat
încheiat între Consiliul Județean Bihor și Universitatea din Oradea

Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Bihor
nr._______din ___________2015,
Potrivit Raportului de specialitate nr._________ al Direcţiei Generale Administraţie
Publică Locală – Serviciul Juridic – Contencios,
Ținînd cont de Raportul de avizare al Comisiei _________________
nr._____din_________,
În conformitate cu prevederile:
- Legii nr. 258/2007 privind practica elevilor şi studenţilor, cu modificările și
completările ulterioare,
- art.91 alin. (1) litera f) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale
republicată;
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale
republicată,
CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se însușește Acordul de colaborare nr. 16.411/22.10.2015 privind efectuarea
stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licență sau masterat
încheiat între Consiliul Județean Bihor și Universitatea din Oradea, conform Anexei la prezenta
hotărâre, parte integrantă a acesteia.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcția Generală
Administrație Publică Locală – Serviciul Juridic – Contencios.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunica cu: Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor;
Cabinetul Preşedintelui Consiliului Judeţean Bihor, Compartimentul Relaţii cu Consilierii,
Direcția Generală Administrație Publică Locală – Serviciul Juridic – Contencios, Universitatea
din Oradea.

PRESEDINTE,
Cornel POPA

