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1 CAPITOLUL I  

 

1.1  Cadru general 

 Metodologia își propune să asigure un cadru adecvat organizării activității de practică 

și, de asemenea, să consolideze relația scoala - mediu economic și astfel să asigure absolvenților 

șanse mai mari în ocuparea unui loc de muncă.     

 Urmatoarea metodologie reglementeaza modul de organizare si desfasurare a 

stagiilor de practica pentru elevii din grupul tinta din cadrul proiectului “Practica, meserie de viitor 

pt. elevi din jud. Vaslui”, ID 132921. Proiectul este finantat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară Educație si Competențe.  

 Practica profesională reprezintă în prezent o necesitate în mediul de invatamant 

deoarece, actualmente, cea mai mare provocare pentru o instituție de învățământ o reprezintă 

aceea de a garanta alinierea ofertei de studii cu cerințele pieței muncii. 

 Sunt prezentate etapele pentru bunul demers al unui stagiu de practică de succes, 

toți termenii implicați în acest proces precum și documentele de referință care reglementează 

organizarea practicii elevilor. 
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1.2 Obiectivele proiectului 

Obiectivul general al proiectului este: Creşterea nivelului de participare la programe de învăţare la 
locul de muncă a elevilor şi ucenicilor din învăţământul secundar şi terţiar non-universitar, cu 
accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile 
de specializare inteligentă conform SNCDI. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

 OS.1 Cresterea nivelului de informare, consiliere si orientare profesionala, axate pe 
dobandirea de competente care raspund necesitatii si au in vedere facilitarea insertiei pe 
piata muncii dupa finalizarea studiilor pentru un numar de 184 de elevi, ISCED 2- 4, nivel de 
calificare 3-5 din invatamantul profesional si tehnic din judetul Vaslui; 
 

 OS.2 Completarea cunostintelor practice si acomodarea cu un viitor loc de munca pentru 
184 de elevi din invatamantul profesional si tehnic ISCED 2 – 4 nivel de calificare 3 – 5, din 
judetul Vaslui prin efectuarea unor stagii de practica la companii in domeniul specializarii 
urmate in scoala, in urmatoarele domenii : mecanica; electronica si automatizari ; industria 
textile si pielarie ; economic, urmand ca cel putin 76% dintre acestia sa fie certificate. Cel 
putin 20 % din cei 184 de elevi vor apartine sectoarelor economice cu potential competitiv, 
cuprinse in Strategia Nationala pentru Comptetitivitate, precum si in SNCDI;  
 

 OS.3 Cresterea nivelului de dezvoltare a sistemului de invatare la locul de munca a alevilor 
din Invatamantul profesional si tehnic prin incheierea unui numar de 10 parteneriate intre 
furnizorii de educatie si formare profesionala initiala (unitati de invatamant) si partenerii de 
practica (societati comerciale/structuri asociative, potentiali angajatori ai viitorilor absolventi 
in special cu entitati din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform 
SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI), din judetul Vaslui; 
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 OS.4 Cresterea nivelului de ocupare, prin angajarea unui numar de 40 de  elevi care finalizeaza 
stagiile de practica; 
 

 OS.5 Cresterea nivelului de sprijin a sistemului de invatare la locul de munca, prin infiintarea a 
4 fime de exercitiu. 
 

1.3 Activitatile proiectului 

 A1.1 Managementul proiectului; 
 A1.2 Achizitii publice;  

 A2.1 Elaborarea metodologiei de recrutare si a instrumentelor de furnizare a serviciilor de 
informare, consiliere si orientare profesionala; 

 A.2.2 Recrutarea grupului tinta si furnizarea serviciilor de informare, consiliere si orientare 
profesionala personalizate pentru elevi; 

 A3.1 Elaborarea metodologiei privind practica elevilor; 

 A.3.2 Efectuarea de stagii de practica pentru elevi din invatamantul profesional sitehnic 
ISCED 2 – 4, nivel de calificare 3 – 5; 

 A3.3 Acordarea de subventie pt. elevii care au finalizat stagiul de practica; 

 A4.1 Identificarea agentilor economici interesati pentru incheierea de parteneriate cu 
institutiile de invatamant; 

 A4.2 Incheierea unui numar de 10 parteneriate intre furnizorii de educatie si formare 
profesionala initiala; 

 A5.1. Identificarea domeniilor in care vor fi infiintate firmele de exercitiu; 
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 A5.2 Infiintarea de 4 firme de exercitiu; 

 A6 Activitati suport generatoare de cheltuieli care nu pot fi atribuite direct activitatilor 
proiectului - Cheltuieli indirecte 

 

1.4 Definitii 

Stagiu de practică – activitatea desfășurată de elevi, în conformitate cu planul de 
învățământ, care are ca drept scop verificarea aplicabilităţii cunoştinţelor teoretice însuşite 
de aceştia în cadrul programului de instruire; 

Organizator de practică – instituția de învățământ care desfășoară activități instructiv-
educative și formative, potrivit legislației române în vigoare; 

Partener de practică – instituția centrală ori locală sau orice altă persoană juridică din 
România, ce desfășoară o activitate în corelație cu specializările cuprinse în nomenclatorul 
Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului și care poate participa la procesul de instruire 
practică a elevilor; 

Practicant – elev / student care desfășoară activități practice pentru consolidarea 
cunoștințelor teoretice și pentru formarea abilităților, spre a le aplica în concordanță cu 
specializarea pentru care se instruiește; 

Cadru didactic supervizor (coordonator de practica) – persoană desemnată de 
organizatorul de practică (unitatea de invatamant) - care va asigura planificarea, organizarea 
și supravegherea desfășurării stagiului de practică; 

Tutore de practica – persoană desemnată de partenerul de practică – firmă sau alte categorii 
de agenți economici - care va asigura respectarea condițiilor de pregătire și dobândire de 
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către practicant a competențelor profesionale planificate pentru perioada stagiului de 
practică; 

Regulamentul de practică – reprezintă documentul prin care se defineşte cadrul general de 
desfăşurare a activităţii de practică; 

Acordul de parteneriat – reprezintă documentul cadru încheiat între organizatorul de 
practică (unitatea de invatamant) şi partenerul de practică care stabileşte cadrul general al 
parteneriatului în scopul bunei organizări şi desfăşurări a activității de practică a elevilor; 

Convenție-cadru privind efectuarea stagiului de practica – reprezintă un acord încheiat 
între organizatorul de practică, partenerul de practică și practicant a cărui formă este 
stabilită în conformitate cu legislația în vigoare (Anexa 2 la Ordinul nr. 3955/2008); 

Portofoliu de practică - documentul ataşat Convenţiei-cadru privind efectuarea stagiului de 
practică ce cuprinde obiectivele educaţionale ce urmează a fi atinse, competenţele ce 
urmează a fi obţinute prin stagiul de practică, precum şi modalităţile de derulare a stagiului 
de practică. 

 

1.5 Documente care reglementeaza activitatea de practica 

Se va respecta legislația în vigoare care reglementează organizarea și desfășurarea stagiilor de 
practică ale elevilor/studenților prin: 

 Legea nr. 258/2007 privind practica elevilor şi studenţilor; 
 Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 3955/2008 privind aprobarea 

Cadrului general de organizare a stagiilor de practică în cadrul programelor de studii 
universitare de licenţă şi masterat şi a Convenţiei-cadru privind efectuarea stagiului de 
practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă sau masterat. 
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2 CAPITOLUL II 

 

2.1 Grupul tinta  

 Este format din 184 elevi nivel educatie ISCED 2-4, nivel de calificare 3-5, din cadrul 

unitatilor de invatamant profesional si tehnic din judetul Vaslui.  

 Cel putin 10% din acestia vor proveni din mediul rural si/sau vor fi cetateni romani de etnie 

roma, mai exact: 

  184 elevi ISCED nivel educatie ISCED 2- 4, nivel calificare 3-5, din care: 

    14 elevi din mediul rural 

    7 elevi de etnie rroma 

 

PROFILUL GRUPULUI TINTA: 

- urmeaza in momentul de fata fie forma de invatamant liceal, fie postliceal (scoala postliceala 

sau scoala de maistri) in judetul Vaslui; 

- in acest sens sunt inregistrati la o unitate de invatamant (dovada adeverinta de elev); 

- nu participa la momentul de fata la alte masuri similare finantate din fonduri nerambursabile 

si in acest sens nu reprezinta grup tinta in cadrul unui alt proiect similar. 

In selectarea grupului țintă va fi luat in considerare principiul egalitatii de sanse si al nediscriminarii.  
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2.2 Obiectivele generale ale stagiilor de practica  

 Dobandirea competentelor necesare pe piata muncii;  

 Cresterea adaptabilitatii tinerilor la cerintele primului loc de munca ; 

 Completarea si aplicarea cunostintelor accumulate de elev pe durata studiului; 

 Furnizarea de cunostinte practice despre modul cum functioneaza diferitele departamente 
ale unitatii de practica; 

 Obtinerea de experienta prin intermediul contactelor stabilite in cadrul activitatii zilnice. 

 

2.3 Identificarea de agenti economici care pot avea rol de partener de practica 

Domeniile de interes pentru realizarea stagiilor de practica sunt: mecanica; electronica si 
automatizari; industria textile si pielarie si economic. Partenerii de practica trebuie sa aiba domeniul 
de activitate in aceste domenii, in functie de codul CAEN. 

Se vor intocmi baze de date cu acei agenti economici care au ca obiect de activitate (coduri CAEN) 
corespunzatoare sectoarelor economice si domeniilor prevazute in proiect. Se vor obtine informatii 
cu privire la: denumirea agentului economic, cod CAEN, date de contact, etc. 

Firmele ce vor fi identificate in vederea incheierii de parteneriate cu unitatea de invatamant vor 
trebui să îndeplinească următoarele cerinţe cumulative: 

o să deruleze activităţi ( de preferat) în regiunea Nord - Est; 

o să aibă ca obiect de activitate unul cele 4 domenii mai sus mentionate in care se vor 
efectua stagiile de practica. 

Partenerul de practica va avea urmatoarele obligatii generale: 
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a) să deţină o dotare corespunzătoare - logistica, tehnica si tehnologica - necesara 
valorificării cunoştinţelor teoretice primite de practicant in cadrul procesului de 
instruire; 

b) sa aibă specialişti cu studii medii si superioare care sa coordoneze si sa participe la 
evaluarea desfăşurării practicii elevilor; 

c) sa desfăşoare programul de activitate astfel încât să permită realizarea activităţii de 
practica a elevilor in condiţii normale, fără a se depăşi ora 20,00. 

d) Sa desemneze persoanele care se ocupa de îndrumarea si urmărirea activităţii de 
practica a elevilor (tutori de practica); 

 

2.4 Etape premergatoare stagiilor de practica (Recrutarea si consiliera grupului tinta) 

a) RECRUTAREA GRUPULUI TINTA 
Experţii grup tinta vor inregistra beneficiarii proiectului în Registrul grup ţintă începând de 

la prima şedinţă de informare si vor completa Formularul individual de inregistrare grup 

tinta. Vor fi selectate persoanele care vor beneficia de serviciile de consiliere şi orientare în 

carieră ţinându-se cont de condiţiile necesare ce trebuie îndeplinite pentru a aparţine 

grupului ţintă eligibil. 

Expertii grup tinta vor intocmi pentru fiecare elev dosarul de GT cuprinzând cel putin 

urmatoarele documentele justificative: 

 Formular individual de grup ţintă completat şi semnat; 

 Copie după cartea de identitate (CI); 

 Declaraţie de consimtamant privind utilizarea şi publicarea datelor cu caracter 

personal; 

 Declaratie privind apartenenta la categoria de grup tinta; 
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 Documente care atestă categoria căreia îi aparţine persoana: adeverinţă  elev 

eliberata unitatea de invatamant la care este inregistrat; 

 Declaratie privind evitarea dublei finantari; 

Se vor selecta elevi pentru urmatoarele profiluri: mecanica ; electronica si automatizari, 

industria textile si pielarie si economic. 

b) INFORMAREA SI CONSILIEREA 
 
INFORMAREA – beneficiarii vor fi informati pe de o parte despre activitatile proiectului si 
posibilitatile de a lua parte la actiunile propuse, iar pe de alta parte se va face informarea 
despre activitatea de consiliere si orientare profesionala. Vor fi identificate nevoile de 
informare, consiliere si orientare ale persoanelor din grupul tinta, prin aplicarea unui 
chestionar de evaluare a nevoii de consiliere si orientare in cariera. 

CONSILIEREA PROFESIONALA DE GRUP 

Sedintele de consiliere de grup se vor face pentru un maxim de 15 persoane si vor cuprinde: 
 informare profesionala despre piata muncii; 
 intocmirea CV-ului in format Europass, cu accent pe evidentierea punctelor tari in format 

electronic;  
 intocmirea unei Scrisori de intentie in format electronic; 
 instruirea candidatului privind modul de a se prezenta in cadrul unui interviu de angajare;  
 centralizare instrumente de evaluare in vederea interpretarii in cadrul sedintelor de 

consiliere individuala. 
 
CONSILIEREA PROFESIONALA INDIVIDUALA  

 Elevii vor beneficia de o testare psihologica si vocationala in vederea realizarii matching-ului 
cu profesiile adecvate profilului lor; 
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 Vor fi interpretate rezultatele oferite de instrumentele de evaluare a potentialului 
vocational individual si se vor corela rezultatele; (se va realiza inainte de sedinta individuala);  

 Pentru fiecare beneficiar, Expertii consiliere vor realiza Fisa de consiliere individuala a 
elevului, in vederea recomandarii anumitor meserii sau programe de formare profesionala 
in functie de potentialul vocational individual si interesele persoanelor consiliate; 

 Se va prezenta profilul care a rezultat din evaluarea potentialului vocational individual si din 
fisa de consiliere si, in functie de caz, se va directiona candidatul (elevul)  catre cursuri/ 
activitati. 

 Se va face orientarea profesionala prin indrumarea candidatului catre ofertele de job-uri si 
directionarea sa catre firme de recrutare, firme angajatoare, job-uri vacante. 

 In urma activitatilor de consiliere (atat individuala, cat si de grup), se va intocmi dosarul de 
consiliere pentru fiecare elev in parte. 

 

3 CAPITOLUL III 

 

3.1 Desfasurarea stagiilor de practica 

- Dupa etapa de inregistrare si consiliere a beneficiarilor (consilierea fiind prima activitate la 
care sunt implicati), acestia vor fi repartizati in functie de domeniul de specializare, la agentii 
economici din domeniul respectiv, unde vor efectua practica si in acest sens vor semna 
conventia de practica. 

- Elevul practicant va fi prezentat unitatii economice unde va face practica de catre tutorele 
de practica din partea acestuia, care va consilia elevul pe parcursul stagiului de pregatire si 
il va indruma atat individual cat si in grup. 
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- Practica elevilor se va desfasura pe baza unui contract-cadru de colaborare sau a unei 
conventii, incheiata intre unitatea de invatamant si partenerul de practica (agentul 
economic cu specializarea respectiva). Unitatile si institutiile de invatamant pot fi 
organizatoare de practica atat pentru elevii proprii, cat si pentru cei care provin de la alte 
unitati si institutii de invatamant. 

- Elevii vor fi coordonata de un profesor coordonator de practica (care va fi din cadrul unitatii 
de invatamant), iar la unitatile economice unde se va desfasura practica (partenerii de 
practica), elevii vor fi coordonati si supervizati de catre tutorele de practica. Acesta din urma 
va fi o persoana cu studii medii sau superioare si va fi calificata in domeniu. 

- Durata stagiilor de practică va fi cea convenita cu institutiile scolare, conform planului de 
invatamant. 

- Activitatea de practica se va putea desfasura cu program saptamanal sau cumulat, la sfarsit 
de semestru sau de an de studii, in conformitate cu planul de invatamant. Practica se va 
desfasura pe baza unei/unui programe analitice/portofoliu de practica, intocmita/intocmit 
de institutia de invatamant a practicantului (elevului). Durata practicii va fi cea cuprinsa in 
planul de invatamant. 

- Partenerul de practica la care se vor desfasura stagiile va avea urmatoarele obligatii 
generale: a) sa detina o dotare corespunzatoare - logistica, tehnica si tehnologica - necesara 
valorificarii cunostintelor teoretice primite de practicant in cadrul procesului de instruire; b) 
sa aiba specialisti cu studii medii si superioare care sa coordoneze si sa participe la evaluarea 
desfasurarii practicii elevilor; c) sa desfasoare programul de activitate astfel incat sa permita 
realizarea activitatii de practica a elevilor in conditii normale, fara a se depasi ora 20,00.  

- Pe perioada de practica, partenerul de practica (agentul economic) prin tutorele desemnat, 
impreuna cu reprezentantul unitatii sau al institutiei de invatamant (coordonatorul de 
practica) vor urmari si vor inregistra prezenta la activitate a elevului si vor semnala 
eventualele abateri unitatii sau institutiei de invatamant. Totodata, partenerul de practica 
va desemna persoanele care se ocupa de indrumarea si urmarirea activitatii de practica a 
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elevilor (tutorii). Acestia vor avea responsabilitatea sa il ajute pe practicant sa isi urmareasca 
programa analitica/portofoliul de practica, punandu-i la dispozitie toate mijloacele 
necesare.  

- Coordonatorul de practica (din partea unitatii de invatamant) va avea responsabilitatea de 
a-l ajuta pe elevul aflat in indrumarea sa-si aleaga tema de proiect si sa selecteze cele mai 
bune surse bibliografice pentru tema aleasa. 

- Partenerul de practica va fi obligat sa instruiasca inca de la inceput elevul practicant,  cu 
privire la normele de protectie a muncii si de aparare impotriva incendiilor, specifice 
activitatilor pe care le va desfasura.  

- Prezenta la practica este obligatorie pe toata perioada desfasurarii stagiilor. In caz de boala 
sau alte cauze obiective, practica se va recupera, respectandu-se durata, fara a perturba 
procesul de pregatire teoretica.  

- Elevii vor completa în caietul de practică, activitățile desfășurate și o scurtă descriere a 
acestora.  

- La finalul stagiului, elevul va prezenta caietul de practică, avizat de către tutorele de practică 
pentru evaluare și recomandări. 

- In vederea mentinerii si motivarii membrilor grupului țintă se va proceda la acordarea unei 
subventii de 800 ron/persoana pentru participarea la stagiul de practica. 

- Elevii vor fi monitorizati pe parcurs de catre tutori si coordonatorii de practica, dar si de 
expertii grup tinta, care vor avea rol in mentinerea GT.  

- După efectuarea stagiului, elevul practicant va completa (optional)  un Chestionar de 
feedback privitor la derularea stagiului de practică, feedback foarte util îmbunătățirii 
activității stagiilor următoare. 
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Caietul de practica  

Acesta sintetizeaza activiatile desfasurate de catre elevul aflat in practica sau de catre 
angajatii societatii/institutiei la care acesta isi efectueaza practica si la care participa activ 
sau pasiv. Acesta reprezintă un instrument de autodezvoltare şi autoevaluare util în evoluția 
profesională a elevilor reprezentând, de asemenea, un element esențial în derularea și 
monitorizarea activității realizate de aceştia. Pe toata perioada desfasurarii stagiului de 
practica, fiecare elev va avea obligaţia de a avea asupra lui, zilnic, caietul de practică în care 
va consemna activitatea curentă, adică conţinutul programului de lucru. De asemenea, se 
vor înregistra progresiv aspecte ce privesc conţinutul activităţii cu care elevii practicanţi vin 
în contact, pe măsura derulării programului de practică. 

Completarea periodica a caietului de practica cu informatii privind activitatile desfasurate 
creeaza elevilor practicanti abilitati de disciplina muncii si permite o mai buna cunoastere si 
intelegere a obiectivelor care trebuie atinse. 

Caietul de practica se va finaliza cu observatii asupra activitatilor desfasurate si cu propuneri 
pentru imbunatatirea viitoare a activitatii. 

Caietul de practică trebuie să conțină următoarele informații: 

 Sectiunea A: informații despre elevul practicant: Nume şi Prenume elev, anul 
scolar/clasa; 

 Sectiunea B :  informaţii despre unitatea parteneră de practică: 

o informații despre firma unde se desfășoară stagiul de practică: denumire firmă, 
adresă sediu, domeniu principal de activitate, date de contact;   
  

o informații despre tutorele desemnat din partea firmei partenere; 
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 Sectiunea C: informații privind activităţile realizate de practicant în perioada stagiului 
la unitatea parteneră: 

o perioada efectivă de desfășurare a stagiului și numărul total de ore; 

o tema de practică – scurtă descriere; 
o descrierea activității desfășurate: noțiunile studiate, instrumente utilizate, 

abilități exersate;  

o Menţionarea dificultăţilor întâmpinate şi elaborarea de propuneri pentru 

îmbunătăţirea activităţii de practică în viitor ( daca este cazul) 

 Sectiunea D: 
o Competenţele dobândite în perioada de practică; 
o Colaborarea cu tutorele, reprezentant al unităţii de practică, pe toată durata 

stagiului de practică; 
o Gradul de integrare a practicantului în echipă sau colectivitate pe durata stagiului 

de practică. 

Caietul de practică va fi prezentat Coordonatorului de practica pentru evaluarea finală a activităţii 
elevului practicant. 
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4 CAPITOLUL IV 

 

4.1           Roluri si responsabilitati in derularea practicii 

1. Practicantului (elevul) va avea urmatoarele responsabilitati:  
 

 Elevul va trebuie sa respecte Convenția de practică si conținutul acesteia, se va 
asigura ca o va respecta și o va aplică întocmai. 

 Participarea la stagiul de practică organizat este obligatorie. 
 Pe parcursul stagiului de practică practicantului  îi revine obligația de a se informa și 

de a solicita clarificări vizavi de modul de derulare a activității în cadrul firmei-gazdă 
și de a-și finaliza cu succes proiectul alocat pe perioada de derulare a practicii.  

 să desfăşoare activităţile cerute pentru realizarea temei de practică alese respectând 
durata, perioada stagiului şi programul de lucru stabilit; 

 să respecte regulamentul de ordine interioară şi normele de protecţia muncii; 
 să nu folosească informaţiile la care are acces în timpul stagiului pentru a le comunica 

unui terţ sau pentru a le publica, chiar după terminarea stagiului; 
 să întocmească şi să actualizeze zilnic caietul de practică. 

 
2. Responsabilul de practica (Coordonatorul de practica): 

 Este cadrul didactic desemnat cu organizarea activității practice a elevilor și care are 
obligația de a se asigura de buna derulare a practicii conform protocolului încheiat; 

 Are responsabilitatea să planifice, să organizeze şi să monitorizeze desfăşurarea 
stagiului de practică; 

 stabileste împreună cu tutorele din cadrul partenerului de practica temele de 
practică şi competenţele profesionale care fac obiectul stagiului; 

 participa la realizarea evaluării finale a practicantului. 
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3. Tutorele de practica 
 Tutorele, în urma instruirii şi familiarizării cu metodologia de practică, participă la 

sesiunile de formare şi dezvoltare care îl sprijină în integrarea elevilor 
(practicantilor) în activitatea firmei. Tutorelui îi revine responsabilitatea de a 
dialoga atât cu Unitatea de Invatamant, prin Coordonatorul de practica desemnat, 
cât şi cu beneficiarul proiectului. 

 Tutorele se va asigura de asemenea că normele de siguranţa muncii sunt respectate 
de către elevi pe tot parcursul desfăşurării practicii. Instruirea şi semnarea 
documentelor de protecţia muncii revin în atribuţiile tutorului prin implicarea 
persoanei specializate din cadrul firmei. Partenerii de practica vor demonstra 
capacitatea de respectare a normelor de protecţia muncii la locul de desfășurare a 
practicii. 

 să stabilească împreună cu coordonatorul de practică temele de practică care să 
corespundă nivelului de cunoştinţe dobândite de elevi şi a nevoilor agenţilor 
economici parteneri; 

 să asigure dobândirea de către practicant a competenţelor profesionale planificate 
pentru perioada de stagiu; 

 să urmărească şi să înregistreze prezenţa la activitate a practicantului şi, după caz, să 
semnaleze eventualele abateri instituţiei de învăţământ prin intermediul 
coordonatorului de practica (cadrului didactic supervizor); 

 să îi pună practicantului la dispoziţie toate mijloacele necesare pentru realizarea 
obiectivelor stabilite prin tema de practică; 

 să completeze Fişa de evaluare a competențelor pe baza evaluării a nivelului de 
dobândire a competenţelor de către practicant şi să îi propună o notă; 

 să propună, atunci când este cazul, anularea convenţiei de practică sau, după caz, 
întreruperea stagiului de practică. 

Tutorele de practică și Responsabilul de practică vor asigura suportul necesar derulării stagiului de 
practică și vor acorda în mod susținut feedback elevului. 
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5 CAPITOLUL V  

5.1 Finalizarea stagiilor de practica si evaluarea participantilor 

La sfarsitul activitatii de practica, in conformitate cu programa analitica/portofoliul de practica, 
unitatea de invatamant (prin coordonatorul de practica) impreuna cu partenerul de practica (prin 
tutore) efectueaza o evaluare a cunostintelor si a intregii activitati a practicantului si ii acorda un 
calificativ.   

Elevul va prezenta Caietul de practică coordonatorului de practica pentru evaluarea finală a 
activităţii acestuia. Evaluarea si notarea finala se realizeaza la unitatea sau institutia de invatamant 
a practicantului.  

Rezultatul evaluării este stipulat în Fişa de evaluare finala a competențelor, ce va fi completată de 
către tutore pentru fiecare elev practicant ȋn parte, ţinându-se cont de nivelul de competenţe 
dobândite în cadrul activităţii practice şi de modul în care acesta s-a integrat în echipa la care a fost 
repartizat.  

Evaluarea finală a activităţii elevilor are loc dacă: 

a) partenerul de practică a eliberat o fişă de evaluare a activităţii de practică; 
b) elevul a prezentat caietul de practică cadrului didactic supervizor şi a dovedit 

cunoaşterea aspectelor prevăzute în caietul de practică. 

Dupa finalizării stagiului, elevii vor primi de la firma parteneră un certificat de practică prin care se 
atestă efectuarea stagiului de practică la firma respectivă, tema proiectului dezvoltat de elev, 
perioada efectivă în care s-a desfășurat stagiul precum și nota propusă de către tutorele din cadrul 
firmei. 
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6 CAPITOLUL VI 

6.1 Anexe la Metodologie 

 

Anexa 1 – Model Acord de parteneriat 

Anexa 2 – Convenţie cadru si anexa Portofoliul de practica 

Anexa 3 – Model Caiet de practica 

Anexa 4 – Model Fişa de evaluare a stagiului de practică 

Anexa 5 - Fișa prezență individuală practicant 

Anexa 6 – Chestionar feedback 
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ANEXA 1 - Acord de parteneriat 
 

ACORD DE PARTENERIAT 

Cap. I Părţile 
Art.1. Prezentul articol se încheie între: 
1. ......................., instituţie de învăţământ ....... cu sediul în ........tel./fax ......., 
cod fiscal ....., reprezentată prin Director prof.....nume, prenume, denumită în continuare 
Organizator de practică. 
2. Societatea comercială/instituţia publică centrală ori locală, persoană juridică , 
______________________________, cu sediul în _______________________, str. 
__________________, nr. __________, tel. ____________________, fax 
____________________, email _____________________,cod fiscal/CUI 
____________________, cont ________________________________________ deschis la 

______________________________,reprezentată de 
____________________________________ în calitate de 

______________________________ denumită în continuare Partener de practică. 
 

 EXPUNERE DE MOTIVE 
 

Prezentul acord este încheiat sub auspiciile proiectului „Practica, meserie de viitor pt. 
elevi din jud. Vaslui”, având numărul de identificare POCU/633/6.14/132921. 
 
Prezentul Acord de parteneriat are drept scop crearea unor modalităţi diferite de abordare 
a stagiului de practică a elevilor din grupul tinta al proiectului mai sus mentionat pentru 
îmbunătăţirea pregătirii practice a acestora și pentru integrarea calitativă şi performantă 
în piaţa muncii. 
 
Prezentul Acord de parteneriat va conduce la lărgirea colaborării Unitatii de Invatamant 
(Denumire) cu agenții economici şi dezvoltarea de parteneriate cu industria de profil. De 
asemenea, prin încheierea prezentei convenţii se urmăreşte creşterea gradului de 
receptivitate a firmelor pentru implicarea în parteneriate cu mediul de invatamant pentru 
sprijinirea activităţii practice a elevilor. 
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Toate acestea vor da posibilitatea elevului de a-şi continua studiile şi vor contribui la 
angajarea acestuia mai rapidă, facilitându-i accesul la piaţa muncii. 
 
In concluzie, prin ȋncheierea acestui acord, se contribuie decisiv la crearea unui cadru de 
organizare, implementare, monitorizare şi evaluare a stagiilor de pregatire practică a 
elevilor prevăzute în curicula obligatorie, realizȃndu-se astfel dezideratul de a asigura 
competenţe practice adecvate a absolvenţilor la terminarea studiilor, prin mai buna 
corelare a acestora cu necesităţile existente pe piaţa muncii. 
 
Cap. II OBIECTUL ACORDULUI 
 
Art.2. Acordul de parteneriat stabilește cadrul general de organizare și desfășurare a 
practicii elevilor de la Unitatea de Invatamant (Denumire...). 
 
Cap. III DURATA ACORDULUI 
 
Art.3. Acordul se încheie pe o perioada nedeterminată, intrând in vigoare la data semnării 
de către parţi şi îşi va produce efectul pe toată perioada pregătirii şi desfăşurării stagiilor 
de practică ale elevilor. 
 
Cap. IV Obligaţiile şi drepturile părţilor 
 
Art.4. - Părţile vor fi implicate activ în implementarea și realizarea stagiilor de practică 
ale elevilor. 
4.1. Părţile vor pune la dispoziţia parteneriatului resursele umane şi financiare disponibile 
pentru realizarea obiectivelor parteneriatului. 
4.2. Părţile vor crea un sistem integrat pentru realizarea obiectivelor parteneriatului. 
4.3. Părţile vor iniţia, elabora, promova şi conduce stagiile de practică ale elevilor 
practicanti, printr-un management flexibil şi eficace. 
4.4. Părţile vor asigura suportul logistic cu materiale (caiete, pliante, afise, etc.), dar și 
spațiile necesare formării. 
4.5. Părţile convin să facă publică colaborarea dintre instituţiile semnatare în cadrul 
campaniilor şi acţiunilor de promovare pe care le desfăşoară, ca urmare a încheierii 
prezentului parteneriat. 
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4.6. Părţile vor putea detalia şi/sau evidenţia dar şi stabili noi drepturi și obligaţii la 
prezentul Acord de Parteneriat. 
4.7. Obligaţiile partenerului de practică sunt următoarele: 
a) să pună la dispoziţie mijloacele logistice, tehnice şi tehnologice deţinute în sprijinirea 
aplicării cunoştinţelor teoretice primite de practicant în cadrul procesului de instruire. 
 
b)să desemneze din rândul personalului propriu un tutor de practică care să coordoneze şi 
să supravegheze desfăşurarea practicii şi să participe la activitatea de evaluare. 
 
c)să desfăşoare programul de activitate astfel încât să permită realizarea stagiului de 
practică în condiţii normale, fără a se depăşi durata normală a programului de lucru. 
 
d)să informeze organizatorul de practică în legătură cu stabilirea locaţiei şi orarului 
stagiului de practică pentru fiecare practicant comunicat de acesta. 
 
e)să instruiască practicantul cu privire la normele de securitate şi sănătate în muncă, 
P.S.I., reglementările legale ce vizează securitatea informaţiilor clasificate şi consecinţele 
nerespectării lor, specifice activităţilor pe care le va desfăşura. 
 
f)să înregistreze prezenţa la activitate a practicantului şi să semnaleze organizatorului de 
practică eventualele abateri. 
 
g)să îl ajute pe practicant să îşi urmărească portofoliul de practică, punându-i la dispoziţie 
mijloacele necesare. 
 
j)să furnizeze organizatorului de practică documentele de evaluare a stagiului de practică 
desfăşurat de fiecare practicant, întocmite potrivit procedurii de evaluare stabilite în în 
convenţia cadru de colaborare. 
 
 
4.8. Obligaţiile organizatorului de practică sunt următoarele: 
a) să prevadă programul stagiului de practică, de comun accord cu partenerul de practică, 
inclusiv procedura de evaluare a acestuia în portofoliul de practică. 
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b)să desemneze cadrul didactic supervizor responsabil cu planificarea, organizarea şi 
supravegherea desfăşurării pregătirii practice şi să comunice datele de contact ale acestuia 
partenerului de practică. 
 
c) să informeze practicanţii cu privire la documentele necesare ȋn vederea efectuării 
stagiului de practică.  
 
d) să comunice partenerului de practică într-un termen rezonabil, dar nu mai târziu de 10 
de zile lucrătoare înainte de începerea stagiului de practică, numărul şi datele de 
identificare ale practicanţilor repartizaţi. 
 
e) să respecte regulamentul de ordine interioară a partenerului de practică. 

 

I. Modificarea, încetarea şi rezilierea Acordului de parteneriat 

Art. 5. - Prezentul Acord va putea fi modificat la cererea oricăreia dintre părţi, urmând ca 
cealaltă parte să îşi dea acordul cu privire la modificarea propusă. Prezentul Acord poate 
înceta la cererea oricăreia dintre părţi, cu respectarea unui teremen de preaviz de cel 
puţin 30 zile.  

II. Dispoziţii finale  

Art.6.-Orice problemă întâmpinată de una dintre părţi pe parcursul pregătirii sau 
implementării stagiilor de practica va fi comunicată şi celeilalte părţi, în vederea 
soluţionării de comun acord. Prezentul Acord este încheiat şi semnat în 2 (patru) 
exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte semnatară a acordului și un exemplar 
pentru proiectul „Practica,  meserie de viitor pentru elevi din jud. Vaslui”, având 
numărul de identificare POCU/633/6.14/132921. 

Scoala…………………………………                                               Societatea, .................. 
Functia                                                                             Reprezentant partener de practică 
(Nume si prenume).................                                      (Nume si prenume) 
(Semnatura) ..........................                                     Semnatura                             
 Data:                                                                        Data: 
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ANEXA 2 - Cadru privind efectuarea stagiului de practică 
 

CONVENŢIE CADRU PRIVIND EFECTUAREA STAGIULUI DE PRACTICĂ IN CADRUL 
PROIECTULUI “PRACTICA, MESERIE DE VIITOR PT. ELEVI DIN JUD. VASLUI” 

 ID POCU/633/6.14/132921 

 

Prezenta convenţie se încheie între: 

1.Unitatea de Invatamant……………….cu sediul în ............................................, 
reprezentată prin ......................................................, adresa……, e-mail…, telefon:…, 
denumită în continuare ORGANIZATOR DE PRACTICĂ 

 

2. Societatea comercială, instituţia centrală ori locală, persoana juridică ............(denumită în 
continuare Partener de practică), reprezentată de (numele şi calitatea) dl/dna 
.................................................. adresa partenerului de practică: ........................ 
adresa unde se va desfăşura stagiul de practică ............... email:.............., 
telefon:............... 

 

3.Elev …………………………….…….., CNP …………………………, data naşterii …………………………….., locul 
naşterii ……………….……………,jud. ….. adresa de domiciliu 
…….……………………………………..…………………… ……………………. înscris în anul scolar la Scoala, email: 
...........................................................................,telefon:  .......................... 

Articolul 1. Obiectul convenţiei 

(1) Convenţia stabileşte cadrul în care se organizează şi se desfăşoară stagiul de practică în 
vederea consolidării cunoştinţelor teoretice şi pentru formarea abilităţilor, spre a le aplica în 
concordanţă cu specializarea pentru care se instruieşte, efetuat de practicant. 

(2) Stagiul de practică este realizat de practicant în vederea dobândirii competenţelor 
profesionale profesionale menţionate în portofoliul de practică, parte integrantă a prezentei 
convenţii-cadru. 
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(3) Modalităţile de derulare şi conţinutul stagiului de pregătire practică sunt descrise în prezenta 
convenţie-cadru şi în portofoliul de practică cuprins în anexa la prezenta convenţie-cadru. 

Articolul 2. Statutul practicantului 

Practicantul rămâne, pe toată durata stagiului de pregătire practică, înmatriculat în cadrul 
instituţiei de învăţământ organizatoare de practică. 

 

Articolul 3. Durata şi perioada desfăşurării stagiului de practică 

(1) Stagiul de practică va avea durata de ................. . 

 (2) Perioada desfăşurării stagiului de practică este de la ...../(zi/lună/an)...... până la 
....../(zi/lună/an)...... . 

 

Articolul 4. Plata şi obligaţiile sociale 

(1) Stagiul de pregătire practică (se bifează situaţia corespunzătoare): 

X Se efectuează în cadrul unui contract de muncă, cei doi parteneri putând să beneficieze de 
prevederile Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor. 

Nu se efectuează în cadrul unui contract de muncă. 

 Se efectuează în cadrul unui proiect finanţat prin Fondul Social European. 

 Se efectuează în cadrul proiectului ................ . 

 (2) În cazul angajării ulterioare, perioada stagiului nu va fi considerată ca vechime în situaţia în 
care convenţia nu se derulează în cadrul unui contract de muncă. 

 (3) Practicantul nu poate pretinde un salariu din partea partenerului de practică, cu excepţia 
situaţiei în care practicantul are statut de angajat. 

 (4) Partenerul de practică poate totuşi acorda practicantului o indemnizaţie, gratificare, primă 
sau avantaje în natură, specificate la art. 12. 
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Articolul 5. Responsabilităţile practicantului 

(1) Practicantul are obligaţia ca pe durata derulării stagiului de practică să respecte programul 
de lucru stabilit şi să execute activităţile specificate de tutorele desemnat de partenerul de 
practică în condiţiile respectării cadrului legal cu privire la volumul şi dificultatea acestora. 

(2) Pe durata stagiului, elevul respectă Regulamentul Intern al Partenerului de practică. În cazul 
nerespectării acestui regulament, conducătorul Partenerului de practică îşi rezervă dreptul de a 
anula convenţia-cadru, după ce în prealabil a ascultat punctul de vedere al elevului şi al tutorelui 
şi a înştiinţat conducătorul instituţiei de învăţământ şi după primirea confirmării de primire a 
acestei informaţii. 

(3) Practicantul are obligaţia de a respecta normele de securitate şi sănătate în muncă pe care şi 
le-a însuşit de la reprezentantul Partenerului de practică înainte de începerea stagiului de 
practică. 

(4) De asemenea, practicantul se angajează să nu folosească, în niciun caz,informaţiile la care 
are acces în timpul stagiului despre partenerul de practică sau clienţii săi, pentru a le comunica 
unui terţ sau pentru a le publica, chiar după terminarea stagiului, decât cu acordul respectivului 
partener de practică 

(5) La sfârșitul stagiului de practică, elevul va completa Caietul de practică conform precizărilor 
primite de la coordonatorul de practică, iar la final va tipări caietul de practică și îl va preda 
Coordonatorului de practică. 

(6) Elevul va sprijini activitatea partenerului de practică în mod activ, răspunzând solicitărilor 
reprezentanţilor acestuia, va desfășura activitățile solicitate de tutore respectând durata, 
perioada stagiului şi programul de lucru stabilit. 

 

Articolul 6. Responsabilităţile partenerului de practică 

(1) Partenerul de practică va stabili un tutore pentru stagiul de practică, selectat dintre salariaţii 
proprii şi ale cărui obligaţii sunt menţionate în portofoliul de practică. 

(2) În cazul nerespectării obligaţiilor de către elev, tutorele va contacta Coordonatorul de practică 
din unitatii de invatamant, urmând ca organizatorul de practică să aplice sancţiuni conform 
Regulamentului de organizare şi funcţionare al instituţiei de învăţământ. 
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(3) Înainte de începerea stagiului de practică, partenerul de practică va face instructajul cu privire 
la normele de securitate şi sănătate în muncă, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Printre responsabilităţile sale, partenerul de practică va lua măsurile necesare pentru securitatea 
şi sănătatea în muncă a practicantului, precum şi pentru comunicarea regulilor de prevenire 
asupra riscurilor profesionale. 

(4) Partenerul de practică trebuie să pună la dispoziţia practicantului toate mijloacele necesare 
pentru dobândirea competenţelor precizate în portofoliul de practică. 

 (5) Partenerul de practică are obligaţia de a asigura practicanţilor accesul liber la serviciul de 
medicina muncii, pe durata derulării pregătirii practice. 

 

Articolul 7. Obligaţiile organizatorului de practică 

(1)Organizatorul de practică desemnează un Cadru didactic supervizor responsabil cu planificarea, 
organizarea şi supravegherea desfăşurării stagiului de practică. Cadrul didactic supervizor, 
împreună cu tutorele desemnat de partenerul de practică stabilesc tematica de practică şi 
competenţele profesionale care fac obiectul stagiului de pregătire practică. 

(2) În cazul în care derularea stagiului de practică nu este conformă cu angajamentele luate de 
către partenerul de practică în cadrul prezentei convenţii, conducătorul instituţiei de învăţământ 
(organizator de practică) poate decide întreruperea stagiului de pregătire practică conform 
convenţiei, după informarea prealabilă a conducătorului partenerului de practică şi după primirea 
confirmării de primire a acestei informaţii. 

(3) In urma desfasurarii cu succes a stagiului de practică, organizatorul de practică va acorda 
practicantului numărul de credite aferentei disciplinei Practică prevăzută în planul de învățământ. 

(4) Organizatorul de practică se obligă să respecte confidențialitatea informațiilor referitoare la 
partenerul de practică și la colaboratorii acestuia de care ar putea lua cunoștință pe parcursul 
derulării stagiului de practică, inclusiv după terminarea stagiului de practică. 

 

Articolul 8. Persoane desemnate de Organizatorul de practică şi Partenerul de practică 

(1) Tutorele (persoana care va avea responsabilitatea practicantului din partea partenerului de 
practică): D-na/Dl _______________________________________________ 
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Funcţia: _______________________________________________ 

Telefon _______________________________________________ 

Email _________________________________________________ 

(2) Coordonator practica responsabil cu urmărirea derulării stagiului de practică din partea 
organizatorului de practică: 

D-na/Dl _______________________________________________ 

Funcţia: _______________________________________________ 

Telefon _______________________________________________ 

Email _________________________________________________ 

(3) Părțile semnatare ale convenției se declara de acord ca numele tutorelui sa fie menționat în 
cuprinsul convenției cu…...zile înainte de data începerii stagiului de practică, prin completarea 
spațiului liber cu pixul, iar această modalitate de semnare și completare a contractului le este pe 
deplin opozabilă. 

Articolul 9. 

Evaluarea stagiului de pregătire practică prin credite transferabile Numărul de credite 
transferabile ce vor fi obţinute în urma desfăşurării stagiului de practică este de .....................  

Articolul 10 

Raportul privind stagiul de pregătire practică 

(1) În timpul derulării stagiului de practică, tutorele împreună cu cadrul didactic supervizor vor 
evalua practicantul în permanenţă, pe baza unei fişe de observaţie/evaluare. Vor fi evaluate atât 
nivelul de dobândire a competenţelor profesionale, cât şi comportamentul şi modalitatea de 
integrare a practicantului în activitatea partenerului de practică (disciplină, punctualitate, 
responsabilitate în rezolvarea sarcinilor, respectarea regulamentului de ordine interioară al 
întreprinderii/instituţiei publice etc.). 

(2) La finalul stagiului de practică, tutorele elaborează un raport, pe baza evaluării nivelului de 
dobândire a competenţelor de către practicant. Rezultatul acestei evaluări va sta la baza notării 
practicantului de către cadrul didactic supervizor. 
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(3) Periodic şi după încheierea stagiului de practică, practicantul va prezenta un caiet de practică 
care va cuprinde: 

 ● denumirea modulului de pregătire; 

 ● competenţe exersate; 

 ● activităţi desfăşurate pe perioada stagiului de practică; 

 ● observaţii personale privitoare la activitatea depusă. 

 

Articolul 11 

 Sănătatea şi securitatea în muncă.  Protecţia socială a practicantului 

(1) Practicantul anexează prezentului contract dovada asigurării medicale valabilă în perioada şi 
pe teritoriul statului unde se desfăşoară stagiul de practică. 

(2) Partenerul de practică are obligaţia respectării prevederilor legale cu privire la sănătatea şi 
securitatea în muncă a practicatului pe durata stagiului de practică. 

(3) Practicantului i se asigură protecţie socială conform legislaţiei în vigoare. Ca urmare, conform 
dispoziţiilor Legii nr. 346/2002 privind asigurările pentru accidente de muncă şi boli profesionale, 
cu modificările şi completările ulterioare, practicantul beneficiază de legislaţia privitoare la 
accidentele de muncă pe toată durata efectuării pregătirii practice. 

(4) În cazul unui accident suportat de practicant, fie în cursul lucrului, fie în timpul deplasării la 
lucru, partenerul de practică se angajează să înştiinţeze asigurătorul cu privire la accidentul care 
a avut loc. 

 

 Articolul 12 

 Condiţii facultative de desfăşurare a stagiului de pregătire practică 

 (1) Indemnizaţie, gratificări sau prime acordate practicantului: 

 (2) Avantaje eventuale (plata transportului de la şi la locul desfăşurării stagiului de practică, 
tichete de masă, acces la cantina partenerului de practică etc.): 
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 (3) Alte precizări: 

 

 Articolul 13 

 Prevederi finale 

 Alcătuit în triplu exemplar la data: ......................... 

 

 Director – 
Scoala…Organizator 
de practica 

Reprezentant 
Sociatete 
Comerciala ( 
Partener de 
practica) 

Elev (Practicant) 

Numele si 
prenumele 

   

Data     
Semnatura    
Stampila    

 

 

Am luat cunostinta 

 Numele si prenumele Functie Semnatura 
    
Coordonator 
practica  

   

Tutore practica    
Data     
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ANEXĂ 

 la Convenţia-cadru 

────────────────── 

PORTOFOLIU DE PRACTICĂ 

la Convenţia-cadru privind efectuarea stagiului de practică  

 

 1. Durata totală a pregătirii practice: 

 2. Calendarul pregătirii: 

 3. Perioada stagiului, timpul de lucru şi orarul (de precizat zilele de pregătire practică în cazul 
timpului de lucru parţial): 

 4. Adresa unde se va derula stagiul de pregătire practică: 

 5. Deplasarea în afara locului unde este repartizat practicantul vizează următoarele locaţii: 

 6. Condiţii de primire a elevului în stagiul de practică: 

 7. Modalităţi prin care se asigură complementaritatea între pregătirea dobândită de  elev în 
instituţia de învăţământ şi în cadrul stagiului de practică: 

 8. Numele şi prenumele cadrului didactic care asigură supravegherea pedagogică a practicantului 
pe perioada stagiului de practică: 

 9. Drepturi şi responsabilităţi ale cadrului didactic din unitatea de învăţământ - organizator al 
practicii, pe perioada stagiului de practică: 

 10. Numele şi prenumele tutorelui desemnat de întreprindere care va asigura respectarea 
condiţiilor de pregătire şi dobândirea de către practicant a competenţelor profesionale planificate 
pentru perioada stagiului de practică: 

 11. Drepturi şi responsabilităţi ale tutorelui de practică desemnat de partenerul de practică: 

 12. Definirea competenţelor care vor fi dobândite pe perioada stagiului de practică 
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Nr. Competenta Modulul de 
pregatire 

Locul de 
munca 

Activitati 
planificate 

Observatii 

      
      

 

 
 Numele si prenumele Functie Semnatura 
    
Coordonator practica    
Tutore practica    
Practicant    
Data     
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ANEXA 3 - Model caiet de practica 
 

 MODEL CAIET DE PRACTICA 

Perioada stagiului de practică: _______________________ 

Secțiunea A: Date de identificare practicant 

Nume și prenume elevului: ________________________ 

Data naşterii: ________________________ 

Domiciliu: ________________________ 

Studii: Scoala..…, an…, 

Date de contact: Telefon________________________, E-mail________________________ 

 

Secțiunea B: Informaţii despre unitatea de practică 

Denumire: ________________________ 

Adresă: ________________________ 

Domeniu de activitate: ________________________ 

Date de contact: ________________________ 

 

Date de identificare Tutore practică: 

Nume: ________________________ 

Prenume: ________________________ 

Funcţie: ________________________ 

Date contact: ________________________ 
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Date de identificare instituție de învățământ: 

Scoala _______________________ din _______________________ 

Anul de studii ________________________  

 

Secțiunea 1. Informații privind activitățile realizate de practicant în perioada stagiului la 
unitatea parteneră: 

Activitate derulată (descrierea activității) ……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Cunoștințe acumulate 

Se va realiza o descriere succintă a informațiilor (noțiunilor, , proceselor etc.) asimilate pe 
parcursul stagiului de practică, urmărind tematica de practică 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Abilități acumulate 

Se va realiza o descriere succintă a principalelor abilități acumulate în cadrul fiecărei activități 
de practică întreprinsă (analiză și sinteză, lucru în echipă etc.) asimilate pe parcursul stagiului 
de practică 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Atitudini specifice 

Se va realiza o descriere succintă a principalelor atitudini specifice conștientizate și formate în 
cadrul fiecărei activități de practică întreprinsă (atitudine față de clienți, colegi, superiori, spirit 
de echipă, orientare către rezultate etc.) asimilate pe parcursul stagiului de practică 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Coordonator de practică 

Nume și prenume: 

Dată: 

Semnătură: 

 

Tutore de practică 

Nume și prenume: 

Dată: 

Semnătură: 

 

Practicant 

Nume și prenume: 

Dată: 

Semnătură: 
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ANEXA 4 – Model fisa de evaluare a stagiului de practica 
 

Nume şi prenume Elev:_________________________________________ 
 
Perioada stagiului de practică: ______________________________________ 
 

     COMPETENTE EVALUATE     GRADUL DE EVALUARE 

 1 2 3 4 

A. Competenţe profesionale :     

Cunoştinţe despre departament/firmă acumulate în urma 
desfăşurării stagiului de practică 

    

Cunoaşterea şi utilizarea eficientă a echipamentelor și 
tehnologiilor folosite la locul de muncă 

    

Nivelul pregătirii teoretice      

Aplicarea în practică a cunoştinţelor teoretice relevante locului 
de muncă 

    

Altele (definiţii)     

*Calificative: 4 - Foarte bine; 3 - Bine; 2 - Satisfăcător; 1 – Insuficient 

 

     COMPETENTE EVALUATE     GRADUL DE EVALUARE 

 1 2 3 4 

B. Competenţe de comunicare şi organizare     
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Eficienţa în comunicarea verbală şi non-verbală     

Eficienţa în executarea activităţilor de practică     

Organizarea activităţii de la primirea sarcinilor la raport 
de activitate 

    

Întocmirea documentaţiilor aferente activităţilor de 
practică (raport de activitate, documentaţie tehnică etc) 

    

Capacitatea de a-şi asuma responsabilităţi şi de a rezolva 
cu succes sarcinile primite 

    

Capacitatea de adaptare la situaţiile întâlnite şi de a le 
rezolva adecvat 

    

C. Competenţe de integrare într-o echipă     

Respectarea normelor de disciplină şi de protecţie a muncii     

Respectarea normelor de organizare şi disciplină a muncii 
(regulamente interne, orar de lucru, îndeplinirea sarcinilor 
primite de la tutore) 

    

Eficienţa în utilizarea documentelor tehnice din instituţie 
(documentaţie tehnică, informaţia pusă la dispoziţie de tutore 
şi colegii de muncă, etc.) 

    

Capacitatea de a de a stabili bune relaţii şi de a munci în echipă     

*Calificative: 4 - Foarte bine; 3 - Bine; 2 - Satisfăcător; 1 - Insuficient 
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Nota propusă (rezultată în urma evaluării):  

 

Nume şi prenume tutore:_____________________________________ 
Instituţia/Scoala:____________________________________________ 
Data:                                                                      

 Semnătura Tutorelui, 
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ANEXA 5 - Fișa prezență individuală practicant 
 

Fișa prezență individuală practicant 

 

Această fişă individuală de prezență se completează zilnic de către elevul practicant. La sfârşitul stagiului de practică fişa 
individuală de prezenţă este validată prin semnătură de către tutorele repartizat în cadrul firmei în care s-a desfăşurat stagiul de 
practică. 

 

Numele și prenumele elevului practicant: ______________________________________________________________ 

Unitatea de Invatamant (Scoala) _________________________________________________________________________ 

Nivel Invatamant: ____________________________________________________________________________________ 

Numele şi prenumele tutorelui de practică: ________________________________________________________________ 

Partener de practică: __________________________________________________________________________________ 
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Data începerii stagiului de practică: ______________________________________________________________________ 

Data finalizării stagiului de practică: __________________________________________________________________________________ 

Data  Ora sosirii Ora plecarii Nr. total ore Departament Descrierea pe scurt a activităţilor 
realizate 
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Număr total de ore: ………………                                                                       PRACTICANT  

PARTENER DE PRACTICĂ …….                                                                                Elev, 

Tutore,                                                                                                                 Semnatura  
Semnatura 
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 ANEXA 6 – Chestionar feedback 
CHESTIONAR DE FEEDBACK 

(se completează de către elevul practicant) 

 

Acest chestionar evaluează diferite aspecte ale stagiului de practică. Va rugăm să acordați puncte folosind o scală de la 1 la 5, unde 
1 reprezintă Total nemulțumit, iar 5 reprezintă Total mulțumit? 
 

1. Gradul în care tematica propusă corespunde cu activitățile desfășurate pe parcursul stagiului de practică: 
1     2      3      4       5 

 
2. Condițiile în care s-a derulat stagiul de practică: 

 1      2      3      4       5  

 

3. Nivelul de îndrumare și colaborare cu tutorele din firma parteneră de practică: 
          1      2      3      4       5 
 

4. Măsura în care echipamentele avute la dispoziție au fost în concordanță cu sarcinile trasate: 
          1      2      3      4       5 
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5. În ce măsură sarcinile primite de la tutore și de la coordonatorul de practică din partea facultății au fost clare și s-a urmărit 
realizarea lor: 
            1      2      3      4       5 

 

6. Gradul în care cunoștințele dobândite pe parcursul studiilor universitare au fost utile în stagiul de practică: 

 1      2      3      4       5 

 

7. Colaborarea cu ceilalți colegi: 

 1      2      3      4       5 

 

8. In ce măsură sunteți mulțumit(ă) de abilitățile dobândite pe parcursul stagiului de practică: 
1      2      3      4       5 

 

9. În ce măsură poate fi recomandată firma parteneră de practică pentru derularea unor noi stagii: 

 1      2      3      4       5 


