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I. INFORMAȚII PROIECT (prezentare succintă)  
 

Beneficiar: Liceul Tehnologic „Costin D. Nenițescu”, Craiova 
Durata proiectului: 24 luni  
 
Obiectivul general al proiectului:  
Obiectivul general al proiectului constă în derularea de stagii de practică pentru elevi și crearea de 
parteneriate viabile școală-angajatori, în vederea dobândirii de către elevi de noi competențe 
aplicative și inserției acestora pe piața muncii în domenii competitive de specializare inteligentă SNC 
și SNCDI. 
 
Obiectivele specifice ale proiectului 
OS1- Organizarea și derularea de stagii de practică și învățare la locul de muncă la care vor participa 
190 de elevi în medii de practică create în cadrul proiectului 
OS2- Consiliere și orientare în carieră și elaborarea portofoliului profesional pentru 190 de elevi 
membri ai grupului țintă  
OS3- Încheierea de parteneriate școală - mediul de afaceri pentru tranziția elevilor/ absolvenților 
din sistemul educațional spre piața muncii și crearea unui sistem informațional specific 
OS4- Sprijinirea învățării la locul de muncă prin participarea la concursuri și utilizarea TIC în 
procesele de învățare practică  
OS5 – Managementul, monitorizarea, implementarea proiectului și derularea achizițiilor (24 luni)  
 
Rezultate așteptate:  

✓ Achiziția de dotări pentru înființarea a 1 mediu de practică în cadrul proiectului 
✓ Participarea a 190 elevi la stagii de practică și învățare la locul de muncă 
✓ 143 elevi certificați la finalizarea activităților proiectului 
✓ 190 elevi participanți la sesiuni de consiliere și orientare în carieră 
✓ 20 tineri participanti la cursuri de FPC la incheierea activitatilor din proiect 
✓ 190 tineri sprijiniti pentru realizarea unui portofoliu profesional de tip Europass si Youthpass  
✓ 40 de tineri absolventi care isi gasesc un loc de munca in urma consilierii in cariera la finele 

proiectului 
✓ Minim 5 parteneriate scoli - mediul de afaceri pentru derularea de stagii de practica si 

angajarea tinerilor in perioada proiectului si dupa finalizarea acestuia 
✓ 1 Platforma informatica pentru coordonarea proceselor de practica, consiliere profesionala si 

informare in dublu sens privind oportunitatile de invatare si corelare cu nevoile pietei muncii 
✓ 190 persoane selectate si mentinute in cadrul proiectului pentru derularea de activitati 

practice  
✓ 2 competitii profesionale organizate in cadrul proiectului 
✓ 24 de luni de management de proiect, informare –publicitate si achizitii 

 
II. SCOP 

 
Prin prezenta procedură se stabileşte cadrul general de coordonare, organizare şi desfăşurare a  
stagiilor de practică a elevilor cuprinși în grupul țintă din cadrul proiectului. 
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DOCUMENTE DE REFERINTA: 
- Prevederile Legii nr. 258/2007 privind practica elevilor şi a studenţilor; 
- OMECTS nr. 3.539 din 14 martie 2012 privind aprobarea contractului de pregătire practică a 

elevilor din învăţământul profesional şi tehnic; 
- Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011; 
- ORDINUL pentru aprobarea Normelor privind instituirea de măsuri sanitare și de protecție în 

unitățile de învățământ în perioada pandemiei COVID-19, aprobat prin OMEC nr. 5487/ 
31.08.2020 și OMS nr. 1494/ 31.08.2020 și a GHIDULUI pentru învățământul profesional și tehnic, 
anul școlar 2020- 2021; 

 
III. DOMENIU DE APLICARE 

 
Procedura se aplică în cadrul proiectului în unitatea de invatamant preuniversitar beneficiara 
proiectului. 
 

IV. CADRUL ÎN CARE SE DESFĂȘOARĂ STAGIUL DE PRACTICĂ 
 

Denumirea proiectului și codul acestuia: 
Titlul proiectului: "Inovarea procesului educațional prin stagii de practică" 
Contract POCU/633/6/14/133030 
 

V. RESPONSABILITĂȚILE PRACTICANTULUI 
 

 Practicantul are obligația ca pe durata derulării stagiului de pregătire practică să respecte 
programul de lucru stabilit și să execute activitățile solicitate de tutore, prevăzute în anexa 
pedagogică, după o prealabilă instruire. În cazul nerespectării obligațiilor, practicantului i se aplică 
sancțiunile conform regulamentului de organizare și funcționare al unității de învățământ. 
 Practicantul are obligația de a respecta prevederile contractului de pregătire practică și ale 
anexei pedagogice asumate prin declarațiile de angajament din Anexele A sau B care fac parte 
integrantă din  contract. 
 Practicantul are obligația, pe întreaga durată a stagiului de practică, de a utiliza și de a 
completa un caiet de practică care va cuprinde informații privind: 

- denumirea modulului de pregătire; 
- unitatile de rezultate ale invatarii/ rezultatele invatarii; 
- activitățile desfășurate pe perioada stagiului de pregătire practică, sarcinile și temele de lucru 

realizate; 
- observațiile personale privitoare la activitatea depusă. 

 Caietul de practică este verificat periodic de către tutore și cadrul didactic responsabil. 
 Caietul de practică și certificatul de practică, al cărui model este prevăzut in anexa nr. 2 la 
Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.539/2012 privind aprobarea 
contractului de pregătire practică a elevilor din învățământul profesional și tehnic, constituie dovezi 
ale desfășurării pregătirii practice și sunt luate în considerare la evaluarea și certificarea 
competențelor dobândite de practicant. 
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 Pe durata stagiului de practică, practicantul are obligația de a respecta regulamentul de 
ordine interioară al partenerului de practică. În cazul nerespectării acestui regulament, directorul 
operatorului economic/instituției partener de practică își rezervă dreptul de a anula obligațiile și 
drepturile practicantului în cauză, stabilite prin contractul de practică, după ce în prealabil a înștiințat 
directorul unității de învățământ la care este înscris elevul practicant. 
 Practicantul are obligația de a-și însuși și  respecta normele de securitate și sănătate în muncă 
generale și specifice partenerului de practică.  
  

VI. OBLIGAȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE ORGANIZATORULUI DE PRACTICĂ – CENTRU DE 
PRACTICA 
 

 Cadrul didactic ce are în încadrare stagiul de practică de la unitatea de învățământ împreună 
cu tutorii desemnati de partenerul de practică stabilesc tematica de practică și competențele 
profesionale care fac obiectul stagiului de pregătire practică în conformitate cu Standardul de 
pregătire profesională și curriculumul corespunzător calificării pentru care se pregătește elevul.  
 Cadrul didactic participă la evaluarea competențelor dobândite de practicant pe durata 
stagiului de pregătire practică. 
 În cazul în care derularea stagiului de pregătire practică nu este conformă cu angajamentele 
luate de către partenerul de practică în cadrul prezentului contract, directorul unității de învățământ 
(organizator de practică – centru de practica) poate decide întreruperea stagiului de pregătire 
practică ce face obiectul prezentului contract după informarea prealabilă a partenerului de practică și 
primirea confirmării de primire a acestei informări. 
 Respectarea OMEC 5487/ 31.08.2020 
 Organizatorul de practică emite Certificatul de pregătire practică prin care se atestă 
activitățile desfășurate de practicant, rezultatele învățării dobândite de acesta și rezultatul obținut în 
urma evaluării. Certificatul de pregătire practică va respecta regimul juridic al actelor de studii. 
 

VII. OBLIGAȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE PARTENERULUI DE PRACTICĂ 
 

 Partenerul de practică trebuie să pună la dispoziția practicantului toate mijloacele necesare 
pentru dobândirea rezultatelor invatarii precizate în Anexa pedagogică și este responsabil pentru 
calitatea pregătirii profesionale a practicantului pe durata efectuării stagiului de practică. 
 Partenerul de practică participă la evaluarea competențelor dobândite de practicant pe 
durata stagiului de pregătire practică. 
 Partenerul de practică desemnează tutorii pentru stagiul de practică. Obligațiile tutorilor sunt 
prevăzute în Anexa pedagogică.  
 Înainte de începerea stagiului de practică, partenerul de practica are obligația de a asigura 
instruirea practicantului cu privire la normele de securitate și sănătate în muncă în conformitate cu 
legislația în vigoare.  
 Partenerul de practică va lua măsurile necesare pentru securitatea și sănătatea în muncă a 
practicanților, conform prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu 
modificările ulterioare și ale Legii 53/2003 – Codul Muncii, republicata. 
 Partenerul de practică certifică faptul de a fi asigurat în materie de responsabilitate civilă, în 
funcție de dispozițiile legale și reglementările în vigoare. Această dispoziție nu se aplică partenerilor 
de practică scutiți prin statutul lor de această asigurare. 
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Partenerul de practică are obligația de a informa practicantul asupra riscurilor profesionale conform 
legislației în vigoare. 
Respectarea OMEC 5487/ 31.08.2020 
Partenerul de practică completează secțiunile corespunzătoare din Certificatul de pregătire practică 
prin care se atestă activitățile desfășurate de practicant, rezultatele învățării dobândite de acesta și 
rezultatul obținut în urma evaluării. 
Practicantul se angajează să nu folosească, în niciun caz, informațiile la care are acces în timpul 
stagiului despre partenerul de practică sau clienții săi, pentru a le comunica unui terț sau pentru a le 
publica, chiar după terminarea stagiului, decât cu acordul respectivului partener de practică. 
 

VIII. RESPONSABILITATILE COORDONATORULUI DE STAGII DE PRACTICA 
 
a) Organizarea  si  derularea  programelor  de invatare la locul de munca; 
b) Supervizarea activităților desfășurate in cadrul stagiului de practica in conformitate cu programa 
educaționala; 
c) Asigurarea legăturii intre latura didactica si cea practica a stagiului; 
d) Stabilirea conținutului științific si a formatelor cadru pentru stagiile de practica - urmareste 
respectarea programei de invatamant; 
e) Realizarea programei de practica in cadrul proiectului; 
f) Oferirea de feedback materialelor si aprobare tehnica a acestora si coordonarea activitatii 
tutorilor; 
g) Se ocupa de organizarea si monitorizarea stagiilor de practica pentru 190 de elevi (orar, pregatire 
repartizare, monitorizare, evaluarea elevilor etc), documente;  
h) Asistenta acordata elevilor pe perioada derulării stagiilor de practica; 
i) Organizarea si susținerea procesului de evaluare a elevilor participanți in cadrul activității de 
practica; 
j) Organizarea si evaluare in cadrul concursurilor din proiect; 
k) Participare la evenimentele derulate in cadrul proiectului. 
 

IX. Desfăşurarea stagiului de practică 
 

Stagiul de practică se efectuează în perioada planificată de institutia de invatamant. Pe toată durata 
practicii, elevii sunt obligaţi să se încadreze în programul şi în intervalul de timp fixat de conducerea 
centrului de practică. Stagiul de practică se desfăşoară în instituţia partener de practică potrivit cu 
obiectivele şi modalităţile stipulate în Portofoliul de practică. 
 

X. Evaluarea stagiului de practică  
 

 În timpul derulării stagiului de pregătire practică, cadrul didactic responsabil cu urmărirea 
derulării stagiului de pregătire practică împreună cu tutorele va evalua practicantul în permanență, 
pe baza unei fișe de observație/evaluare. Vor fi evaluate atât nivelul de dobândire a competențelor 
tehnice, cât și comportamentul și modalitatea de integrare a practicantului în activitatea 
întreprinderii (disciplină, punctualitate, responsabilitate în rezolvarea sarcinilor, respectarea 
regulamentului de ordine interioară al partenerului de practică, etc.). 
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 La finalul stagiului de pregătire practică, cadrul didactic responsabil cu urmărirea derulării 
stagiului de pregătire practică împreună cu tutorele evaluează nivelul de dobândire  a competențelor 
de către practicant pe baza fișei de observație/evaluare, a unei probe orale/interviu și a unei probe 
practice.  
 Rezultatul evaluării  va sta la baza notării practicantului de către cadrul didactic responsabil cu 
derularea stagiului de pregătire practică. 
 Rezultatele învățării dobândite de practicant sunt consemnate în Certificatul de pregătire 
practică. 
 

XI. COORDONARE, MONITORIZARE ŞI ASISTENŢĂ/ CONSILIERE 
 

Pe perioada stagiilor de practică elevii practicanti sunt coordonaţi, asistaţi şi monitorizaţi de 
coordonatorul de stagii de practica, cadrul didactic ce are în încadrare stagiul de practică şi tutorele 
de practică. 
 
Cadrul didactic si tutorele sunt coordonati de coordonatorul de stagii de practica din partea 
beneficiarului de proiect. 
 
Cadrul didactic ce are în încadrare stagiul de practică și este angajat al unitatii de inavatamant va 
asigura planificarea, organizarea şi supravegherea desfăşurării stagiului de practică împreună cu 
tutorele de practică. 
 
Tutorele este desemnat de partenerul de practică în care se desfăşoară practica. Tutorele va asigura 
respectarea condiţiilor de pregătire şi dobândire de către practicant a competenţelor profesionale 
planificate pentru perioada stagiului de practică. 
Atribuţiile tutorelui sunt: 

➢ Să aducă la cunoştinţa elevilor structura, caracterul şi modul de activitate a unităţii respective; 
➢ Să organizeze practica conform Portofoliului de practică ţinând cont de specificul unităţii; 
➢ Să distribuie sarcinile concrete şi să controleze îndeplinirea lor; 
➢ Să acorde consultaţii şi să facă comentarii referitor la soluţiile concrete adoptate de unitatea 

respectivă; 
➢ Să evalueze activitatea şi prestaţia elevul-practicant. Evaluarea vizează atitudinea elevului pe 

parcursul efectuării practicii, nivelul de implicare şi capacitatea de aplicare a cunoştinţelor 
teoretice în practică; 

 
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 practica sunt descrise în modulul din 
planul de învățământ aferent stagiului de practica si în standardului de pregatire profesionala specific 
calificării profesionale. 
 
Elevii care desfăşoară activităţi practice pentru consolidarea cunoştinţelor teoretice şi pentru 
formarea abilităţilor, spre a le aplica în concordanţă cu specializarea pentru care se instruieşte au 
calitatea de practicanţi. 
Realizează sarcini în corespondenta  cu SPP  și curriculum si au următoarele obligaţii: 

➢ Să respecte orarul vizitelor în limitele regimului de lucru al instituţiei; 

http://www.colegiul-nenitescu-craiova.ro/
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➢  Să îndeplinească sarcinile delegate de tutore; 
➢  Să se familiarizeze cu modul de organizare şi funcţionare a instituţiei luând ca reper: 

- constituirea instituţiei (baza legală) 
- structura şi organele de conducere 
- tipul de serviciu public prestat, regulament de funcţionare, număr de angajaţi, 

modalităţi de angajare; organigrama, imaginea instituţiei. 
➢ Să se familiarizeze cu stilul de lucru al instituţiei în ansamblu şi a subdiviziunilor acesteia, 
➢ Să asimileze metodologiile de lucru a specialiştilor calificaţi din cadrul instituţiei; 
➢ Să nu folosească informaţiile la care are acces in timpul stagiului despre partenerul de practică 

sau clienţii săi, pentru a le comunica unui terţ, chiar după terminarea stagiului decât cu 
acordul respectivului partener de practică. 

➢ Să completeze Anexa pedagogica si Caietul de practica. 
 
Stagiile de practică desfăşurate de către  elevi în instituţiile partenere de practică sunt evaluate, 
recunoscute prin adeverinta. 
Evaluarea stagiului este procesul prin care părţile implicate – elev, tutore, coordonator care apreciază 
gradul de îndeplinire a obiectivelor şi competenţele stipulate în SPP. 
Evaluarea stagiului de practică va urmări: 

➢ gradul de îndeplinire a sarcinilor şi de implicare în activităţile de pe parcursul stagiului de 
practică; 

➢ volumul şi relevanta activităţilor desfăşurate; 
➢ evaluarea deprinderilor şi a cunoştinţelor dobândite; 
➢ modul de completare a caietului de practică. 

La finalul stagiului de practică, tutorele apreciază activitatea elevului în baza “Fişei de evaluare”. 
Aceasta evaluare va sta la baza notării practicantului de către cadrul didactic pentru derularea 
stagiului de practică. 
Evaluarea finală este realizată prin nota. În cadrul evaluării finale se prezintă Caietul de practica si 
anexa pedagogica, pentru care se acordă note de la 1 la 10. În acordarea notei, se ţine seama de 
calitatea activitatii practicantului (verificat şi semnat de către tutorele de practică); 

➢ instituţia partener de practică va eliberat o Adeverinţă de efectuare a practicii, 
➢ Partenerul de practică va emite Adeverinţa de efectuare a practicii cu condiţia îndeplinirii de 

către practicant a obligaţiilor asumate prin Convenţia-cadru privind efectuarea stagiului de 
practică. 

Suportul logistic al stagiului de practică. Livrabile. 
Suportul logistic al stagiului de practică este compus din documente semnate, completate înainte, pe 
parcursul sau la finalizarea stagiului de practică. La finalizarea stagiului se includ în „Dosarul de 
practică”. Acestea sunt: 
1. Acordul cadru pentru organizarea și desfășurarea stagiilor de pregătire practica a elevilor  

din învățământul profesional și tehnic; 
2. Contractul de pregătire practică pentru efectuarea stagiului de pregătire practica a elevilor din 

învățământul profesional și tehnic; 
3. Caietul de practica/ Anexa pedagogica; 
4. Fişa de evaluare a elevului de către tutore. 
 

http://www.colegiul-nenitescu-craiova.ro/


   

 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

 
Liceul Tehnologic ”Costin D. Nenițescu” Craiova 
Strada Pașcani, nr. 9, județul Dolj,  
web-site: http://www.colegiul-nenitescu-craiova.ro 

Acordul cadru stabileşte interesul partenerului de practică pentru desfăşurarea activităţii de practică 
pentru un număr de elevi. 
Acordul cadru este semnat între institutia de invatamant și partenerul de practică. Semnarea 
acordului cadru se realizează înaintea semnării contractelor de pregătire practică şi este opţională, 
practica putându-se desfăşura doar în baza semnării contractelor. 
Contractul de pregătire practică pentru efectuarea stagiului de pregătire practica a elevilor din 
învățământul profesional și tehnic,  stabileşte cadrul în care se organizează stagiul de practică în 
vederea consolidării cunoştinţelor teoretice si pentru formarea abilitaţilor pentru a le aplica în 
concordanţă cu calificarea profesionala pentru care se instruieşte practicantul. Contractul se încheie 
între organizatorul de practică- centru de practica, partenerul de practică si practicanti (OMECTS nr. 
3539/14.03.2012). 
Anexa pedagogica/ Caietul de practica reprezintă documentul ataşat Contractului de pregătire 
practică pentru efectuarea stagiului de pregătire practică a elevilor din învățământul profesional și 
tehnic şi cuprinde rezultatele invatarii ce urmează a fi atinse, unitatile de rezultate ale invatarii 
cuprinse in SPP ce urmează a fi obţinute prin stagiul de practică. 
 
Responsabilități și termene 
 

Document elaborat Continut Termen  

Acordul cadru privind 
efectuarea 
stagiului de practică 

Document semnat de 
organizatorul de practică, 
partenerul de practică. 
Câte un exemplar din Acordul-
cadru rămâne la fiecare dintre 
părţile semnatare. 

Pe parcursul anului scolar 

Contractul de pregătire 
practică pentru 
efectuarea stagiului de 
pregătire practica a 
elevilor din 
învățământul 
profesional și tehnic 

Document semnat de 
organizatorul de practică, 
partenerul de practică și 
practicanți. 
Câte un exemplar din Contractul 
de pregătire practica rămâne la 
fiecare dintre părţile semnatare. 

Pe parcursul anului scolar 

Caietul de practică/ 
Anexa pedagogica  
 

Document, anexă la Contractul 
de pregătire practica, parte 
componentă a dosarului de 
practică, se predă tutorelui 
odată cu acesta. 
Caietul care are anexa  
pedagogica incorporate se 
completeaza cu sprijinul si  
îndrumarea tutorelui desemnat 
de operatorului economic 
partener si  a cadrului didactic 
de la unitatea scolara. 
Caietul de practica se 

Caietul/ Anexa completată este 
înmânată tutorelui în termen de 5 zile 
de la încetarea stagiului de practică. 
Tutorele verifica portofoliul impreuna 
cu coordonatorul de stagii si grup 
tinta. 
Caietul conține descrierea 
/rezultatelor invatarii/competenţelor 
/ abilităţilor deprinse şi exersate în 
cadrul practicii şi activităţile în care a 
fost implicat elevul în timpul stagiului; 
recomandări, sugestii, dar şi impactul 
pe care l-a avut stagiul de practică, 
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completează odată cu începerea 
stagiului de practică.  

rezultatele obţinute, cum poate fi 
folosită experienţa în viitoarea 
carieră. Caietul de practică poate 
conţine şi material documentar 
aferent întocmit de elev. 

Fişa de prezenţă a 
Elevului practicant 
 

Studenţi. Tutore. Este verificată 
şi confirmată la finalul stagiului 
de practică de către tutore. 

Parte componentă a dosarului de 
practică, se predă tutorelui odată 
cu acesta. 
 

 

ETAPA 1  - înainte de stagiu 
Coordonatorul de stagii de practică: 
- Organizează, înainte de începerea stagiului, o întâlnire cu  elevul şi cu tutorele pentru a crea un 
climat de încredere între elev şi tutore; 
- Se asigură de coerenţa dintre conţinutul stagiului  şi competenţele, nivelul şi proiectul profesional al 
practicantului si elaboreaza, împreună cu tutorele, caietul de practica pentru calificarea profesionala 
aferentă.  
- Trimite instituţiei partener de practică contractul de practică, care va preciza următoarele aspecte: 

- angajamentele şi responsabilităţile partenerului de practică, ale instituţiei şi ale elevului; 
- aspectele legate de siguranţă: asigurarea în caz de accident, confidenţialitate, nume şi date 
de contact ale responsabililor şi ale persoanelor ce trebuie anunţate; 
- durata stagiului: date şi program, modalităţi de suspendare şi de reziliere; 
- comportamentul aşteptat (ţinuta, regulamentul intern); 

- Pregăteşte elevul să abordeze stagiul cu încredere. 
- Înmânează dosarul complet practicantului şi tutorelui, în special documentele de evaluare; 
Tutorele : 
- Este instruit în vederea primirii şi indrumarii  elevilor din punct de vedere al comportamentului şi al 
managementului; 
- Este informat despre conţinutul formării, ştie să extragă din aceasta activităţi suport pentru elev şi 
să le evalueze; 
- Se întâlneşte în mod regulat cu colegii săi tutori şi coordonatorii lor; pregăteşte un spaţiu de lucru 
echipat şi defineşte activitatile / lucrarile/ sarcina de munca  pe care o va încredinţa practicantului; 
- Îşi sensibilizează colegii cu privire la primirea în spirit pozitiv a unui elev practicant. 
Practicantul : 
- Este informat/consiliat  cu privire la realitatea vieţii profesionale şi a devenit conştient că va fi 
integrat in viata reala  (poate că instituţia ce îl primeşte va fi viitorul lui angajator); 
- Elaboreaza un CV-ul şi scrisoarea de motivaţie, cu ajutorul coordonatorului, dacă este necesar; 
- Se informează cu privire la instituţiile partener de practică, stabileşte o întâlnire cu viitorul său 
tutore. 
 ETAPA a II-a - în timpul stagiului 
Coordonatorul de stagii de practică: 
- Se asigură prin intermediul tutorelui si al practicantului de buna desfăşurare a stagiului (vizită, 
telefon, mesaj electronic). 
Tutorele : 
- Primeşte practicantul ca pe un nou colaborator; 
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- Se prezintă şi îl invită pe noul venit să facă la fel: cine este? care sunt aşteptările, proiectele lui, 
motivele alegerii acestei meserii? 
- Îi prezintă societatea , ierarhia şi serviciile ei, activitatea şi strategia acesteia; 
- Explică regulile de securitate, procedurile şi regulile de viaţă în comunitate din cadrul instituţiei; 
- Explică şi decide împreună cu practicantul criterii de reuşită; 
- Încredinţează practicantului o misiune reală, adaptată proiectului pedagogic, nivelului practicantului 
şi duratei stagiului; 
- Împărtăşeşte practicantului competenţele şi cunoştinţele lui, comportamentele aşteptate (curaj, 
adaptare, bunăvoinţă, abilitati de analiză, de luare de decizii, de comunicare, de organizare); 
- Se asigură că dispoziţiile sale au fost înţelese: ghidează, sfătuieşte, stimulează şi încurajează 
practicantul, indicându-i direcţia pe care să o urmărească, metodele posibile şi rezultatul ce trebuie 
atins; 
- Se asigură de buna integrare a practicantului în echipa serviciului respectiv, întreţinându-se în mod 
regulat cu el, este atent la problemele relaţionale şi se arată accesibil şi disponibil pentru orice 
întrebare, mai ales în caz de dificultăţi, de eşec sau de descurajare; 
- Nu ezită să îl contacteze pe coordonator în caz de nevoie; 
- La finalul stagiului, tutorele oferă informaţii şi semnează fişa de evaluare finală faţă în faţă cu 
practicantul: punctualitate, asiduitate, deschidere, interes manifestat, înţelegere a sarcinilor, 
adaptare, atitudine generală, cunoştinţe legate de calificarea profesionala; 
- Ia în calcul, dacă este cazul, posibilitatea oferirii unui loc de muncă pe perioada verii 
(voluntariat/contract de muncă) pentru a continua stagiul. 
Practicantul : 
- Se adaptează cu modestie şi bunăvoinţă noului său mediu de lucru, respectă regulile instituţiei, 
precum şi codurile şi cultura acesteia; 
- Ascultă cu atenţie dispoziţiile şi le aplică în mod scrupulos (securitate, calitate, program, etc..); 
- Se străduieşte să îşi exprime în mod politicos cererile sau doleanţele;  
- completeaza documentele de practica  
 
ETAPA a III- a - după stagiu 
Coordonatorul de stagii de practică: 
- Participă la verificarea caietului de practica, menţinând relaţia cu tutorele; 
- Invită tutorii şi directorii instituţiei la o masă rotundă a stagiilor pentru a favoriza schimburile de 
practici şi pentru a pregăti următoarea campanie de stagii; 
Tutorele : 
- face aprecierea stagiului în prezenţa coordonatorilor, supervizorului; 
- Acţionează la nivel intern (serviciu, direcţiune) propunând pentru instituţie un bilanţ al stagiului şi al 
noii perspective aduse de practicant; 
- Completează fişa de evaluare a stagiului care îi este destinată; 
- Participă evaluarea stagiilor prin analizarea chestionarelor administrate. 
Practicantul : 
- Îşi redactează fişa de evaluare a stagiului; 
- Competeaza caietul de practica; 
- Completeaza caietul cu alte documente anexa la caiet. 
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OMEN 3539/ 2012               Anexa nr. 1  

 
 
 

CONTRACT DE PREGĂTIRE PRACTICĂ  
pentru efectuarea stagiului de pregatire practica a elevilor din invatamantul profesional si tehnic 

 
 
 Prezentul contract se încheie între: 
 
▪ Unitatea de învățământ ……………………………………………………………… 

(denumită în continuare organizator de practică) 
reprezentată de Director 
Dl/Dna…………………………………………….. 
Adresa organizatorului de practică: 
…………………………………………………………………………………………………… 
email:…………………………………. telefon: …………………………………. 
 
▪ Elev/Elevii1 ………………………………………………………………(denumit/denumiți în continuare 
practicant/practicanți), înscris/inscriși în anul școlar …………..…. în clasa ……….…………., domeniul de 
pregătire profesională2 ...................................................., calificarea ……………………………………………., nivelul de 
calificare ……….... 
 
și 
 
▪ Operatorul economic/Instituția …………..…………………….  
 (denumită în continuare partener de practică) 
reprezentată de (numele și calitatea) 
Dl/Dna……………………………………………. 
Adresa partenerului de practică: 
………………………………………………………………………………………………… 
email:…………………………………. telefon: ………………………………….  
 
Perioada pentru care se încheie contractul de pregătire practică: ……………………….. 
 

ARTICOLUL 1  
Obiectul contractului de pregătire practică 

 Contractul stabilește cadrul în care se organizează și se desfășoară stagiul de pregătire practică în 
vederea învățării la locul de muncă, ca parte a programului de pregătire profesională prin învățământ 
profesional și tehnic. 
 Stagiul de practică este organizat în vederea dobândirii competențelor profesionale menționate în 
anexa pedagogică care face parte integrantă din prezentul contract, în conformitate cu Standardul de 
pregătire profesională și curriculumul  aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului 
și sportului nr. .............................  
 Modalitățile de derulare și conținutul stagiului de pregătire practică sunt descrise în prezentul 
contract și în anexa pedagogică. 

 
1 Contractul se poate încheia pentru unul sau mai mulţi elevi. 
2 Pentru stagiile de practică desfăşurate în clasa a IX-a sau a X-a liceu tehnologic se menţionează doar domeniul de 
pregătire profesională (nu se completează calificarea şi nivelul de calificare). 
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ARTICOLUL 2 

Statutul  practicantului 
 Practicantul este, pe toată durata stagiului de pregătire practică, elev al unității de învățământ.  
 
  

ARTICOLUL 3  
Cadrul în care se desfășoară stagiul de practică 

 Stagiul de pregătire practică (se bifează situația corespunzătoare): 
 - 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 și studenților, cu 
modificările ulterioare          ☐ 

 - nu se efectuează în cadrul unui contract de muncă     ☐ 

 - se efectuează în cadrul unui proiect finanțat prin Fondul Social European (FSE) ☐ 

 - se efectuează în cadrul unui proiect cu finanțare din altă sursă decât FSE  ☐ 
 - denumirea proiectului și codul acestuia3  ................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................... . 
 În cazul accesării unor proiecte pentru susținerea financiară a stagiului de pregătire practică care 
face obiectul prezentului contract se va evita dubla finanțare din fonduri publice interne sau externe. 
 

ARTICOLUL 4 
Remunerarea practicantului 

 Practicantul poate fi remunerat pe perioada desfășurării stagiului de practică numai pe baza unui 
contract de muncă încheiat între practicant și partenerul de practică în care se desfășoară stagiul de 
practică.  
 În cazul angajării pe perioada stagiului de pregătire practică, partenerul de practică se obligă să 
respecte prevederile legislației muncii, sa înștiințeze organizatorul de practică și să convină împreună cu 
acesta cu privire la modalitățile de corelare a programului de lucru cu programul de pregătire al elevului. 
 Partenerul de practică poate acorda practicantului sprijin material sau de altă natură conform 
legii. Stimulentele financiare oferite de către partenerul de practică sub formă de burse, gratificări, premii 
etc., precum și alte forme de sprijin acordat practicantului sunt menționate la art. 9. 
 

ARTICOLUL 5 
Sănătatea și securitatea în muncă 

 Partenerul de practică are obligația respectării prevederilor legale cu privire la sănătatea și 
securitatea în muncă  a practicantului pe durata stagiului de instruire practică. 
 Activitățile desfășurate în timpul stagiului de practică vor fi potrivite cu dezvoltarea fizică, 
aptitudinile și cunoștințele practicantului, fără a-i fi periclitate sănătatea, dezvoltarea și pregătirea 
profesională. Încadrarea în practică la locuri de muncă grele, vătămătoare sau periculoase se poate face 
numai după împlinirea vârstei de 18 ani4. 
 

ARTICOLUL 6 
Responsabilitățile practicantului 

 Practicantul are obligația ca pe durata derulării stagiului de pregătire practică să respecte 
programul de lucru stabilit și să execute activitățile solicitate de tutore, prevăzute în anexa pedagogică, 

 
3 Se completează în situaţia în care stagiile de practică se desfăşoară în cadrul unor proiecte finanţate din FSE sau 
alte surse de finanţare. 
4 Activităţile din timpul practicii vor respecta condiţiile similare cu prevederile Codului muncii referitoare la 
încadrarea în muncă a minorilor [art. 13 alin. (2) şi (5) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată]. 
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după o prealabilă instruire. În cazul nerespectării obligațiilor, practicantului i se aplică sancțiunile 
conform regulamentului de organizare și funcționare al unității de învățământ. 
 Practicantul are obligația de a respecta prevederile contractului de pregătire practică și ale anexei 
pedagogice asumate prin declarațiile de angajament din Anexele A si B5 care fac parte integrantă din 
prezentul contract. 
 Practicantul are obligația, pe întreaga durată a stagiului de practică, de a utiliza și de a completa 
un caiet de practică care va cuprinde informații privind: 

- denumirea modulului de pregătire; 
- competențele exersate; 
- activitățile desfășurate pe perioada stagiului de pregătire practică, sarcinile și temele de lucru 

realizate; 
- observațiile personale privitoare la activitatea depusă. 

 Caietul de practică este verificat periodic de către tutore și cadrul didactic responsabil cu 
urmărirea derulării stagiului de pregătire practică. 
 Caietul de practică și certificatul de practică, al cărui model este prevăzut in anexa nr. 2 la Ordinul 
ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.539/2012 privind aprobarea contractului de 
pregătire practică a elevilor din învățământul profesional și tehnic, constituie dovezi ale desfășurării 
pregătirii practice și sunt luate în considerare la evaluarea și certificarea competențelor dobândite de 
practicant. 
 Pe durata stagiului de practică, practicantul are obligația de a respecta regulamentul de ordine 
interioară al partenerului de practică. În cazul nerespectării acestui regulament, directorul operatorului 
economic/instituției partener de practică își rezervă dreptul de a anula obligațiile și drepturile 
practicantului în cauză, stabilite prin contractul de practică, după ce în prealabil a înștiințat directorul 
unității de învățământ la care este înscris elevul practicant. 
 Practicantul are obligația de a-și însuși și  respecta normele de securitate și sănătate în muncă 
generale și specifice partenerului de practică.  
 Practicantul se angajează să nu folosească, în niciun caz, informațiile la care are acces în timpul 
stagiului despre partenerul de practică sau clienții săi, pentru a le comunica unui terț sau pentru a le 
publica, chiar după terminarea stagiului, decât cu acordul respectivului partener de practică. 
 

ARTICOLUL 7 
Obligațiile și responsabilitățile organizatorului de practică 

 Directorul unității de învățământ organizator de practică desemnează un cadru didactic 
responsabil cu planificarea, organizarea și supravegherea desfășurării pregătirii practice a practicantului.  
 Cadrul didactic desemnat de unitatea de învățământ împreună cu tutorele desemnat de 
partenerul de practică stabilesc tematica de practică și competențele profesionale care fac obiectul 
stagiului de pregătire practică în conformitate cu Standardul de pregătire profesională și curriculumul 
corespunzător calificării pentru care se pregătește elevul.  
 Cadrul didactic desemnat de unitatea de învățământ participă la evaluarea competențelor 
dobândite de practicant pe durata stagiului de pregătire practică. 
 În cazul în care derularea stagiului de pregătire practică nu este conformă cu angajamentele luate 
de către partenerul de practică în cadrul prezentului contract, directorul unității de învățământ 
(organizator de practică) poate decide întreruperea stagiului de pregătire practică ce face obiectul 
prezentului contract după informarea prealabilă a partenerului de practică și primirea confirmării de 
primire a acestei informări. 
 Organizatorul de practică emite Certificatul de pregătire practică prin care se atestă activitățile 
desfășurate de practicant, rezultatele învățării dobândite de acesta și rezultatul obținut în urma evaluării. 
Certificatul de pregătire practică va respecta regimul juridic al actelor de studii. 

 
5 În cazul unui contract individual se completează Anexa A, iar în cazul unui contract pentru un grup de elevi se 
completează Anexa B. 
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ARTICOLUL 8 

Obligațiile și responsabilitățile partenerului de practică 
 Partenerul de practică trebuie să pună la dispoziția practicantului toate mijloacele necesare 
pentru dobândirea competențelor precizate în Anexa pedagogică și este responsabil pentru calitatea 
pregătirii profesionale a practicantului pe durata efectuării stagiului de practică. 
 Partenerul de practică participă la evaluarea competențelor dobândite de practicant pe durata 
stagiului de pregătire practică. 
 Partenerul de practică desemnează un tutore pentru stagiul de practică. Obligațiile tutorelui sunt 
prevăzute în Anexa pedagogică.  
 Înainte de începerea stagiului de practică, partenerul de practica are obligația de a asigura 
instruirea practicantului cu privire la normele de securitate și sănătate în muncă în conformitate cu 
legislația în vigoare.  
 Partenerul de practică va lua măsurile necesare pentru securitatea și sănătatea în muncă a 
practicanților, conform prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările 
ulterioare, și ale Legii 53/2003 – Codul Muncii, republicata. 
 Partenerul de practică certifică faptul de a fi asigurat în materie de responsabilitate civilă, în 
funcție de dispozițiile legale și reglementările în vigoare. Această dispoziție nu se aplică partenerilor de 
practică scutiți prin statutul lor de această asigurare. 
 Partenerul de practică are obligația de a informa practicantul asupra riscurilor profesionale 
conform legislației în vigoare. 
 Partenerul de practică completează secțiunile corespunzătoare din Certificatul de pregătire 
practică prin care se atestă activitățile desfășurate de practicant, rezultatele învățării dobândite de acesta 
și rezultatul obținut în urma evaluării. 
 

ARTICOLUL 9 
Sprijin acordat practicantului de către partenerul de practică6 

 Burse, premii, prime, plata transportului la și de la locul desfășurării stagiului de practică, 
asigurarea mesei,  examinări medicale obligatorii în vederea efectuării stagiului de pregătire practică etc. 
acordate practicantului: 
 ................................................. 
 ................................................. 
 ................................................. 
 Alte forme de sprijin și avantaje  (se precizează în mod clar ce  facilități sunt acordate): 
 ................................................ 
 ................................................ 
 ................................................ 
 Condiții pentru acordarea stimulentelor și formelor de sprijin menționate mai sus: 
 .................................................... 
 .................................................... 
 .................................................... 
 

ARTICOLUL 10 
Persoane desemnate de organizatorul de practică și partenerul de practică 

 
 Tutorele (persoana care va avea responsabilitatea practicantului din partea partenerului de 
practică): 
 Dl/Dna …………………………………………... 
 Funcția …………………………………............... 

 
6 Formele de sprijin acordat de către partenerul de practică vor respecta principiile egalității de șanse și 
tratamentului nediscriminatoriu pe criterii de gen, rasă, apartenență etnică, convingeri religioase. 
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 Tel: …………………… Fax:…………………… e-mail: ………………………………………… 
 Cadrul didactic responsabil cu urmărirea derulării stagiului de pregătire practică din partea 
organizatorului de practică: 
 Dl/Dna ……………………………………………. 
 Funcția ……………………………………………. 
 Tel: ……………………. Fax: ………………….. Email: …………………………………………. 

 
ARTICOLUL 11 

Evaluarea stagiului de pregătire practică 
 În timpul derulării stagiului de pregătire practică, cadrul didactic responsabil cu urmărirea 
derulării stagiului de pregătire practică împreună cu tutorele va evalua practicantul în permanență, pe 
baza unei fișe de observație/evaluare. Vor fi evaluate atât nivelul de dobândire a competențelor tehnice, 
cât și comportamentul și modalitatea de integrare a practicantului în activitatea întreprinderii (disciplină, 
punctualitate, responsabilitate în rezolvarea sarcinilor, respectarea regulamentului de ordine interioară 
al partenerului de practică, etc.). 
 La finalul stagiului de pregătire practică, cadrul didactic responsabil cu urmărirea derulării 
stagiului de pregătire practică împreună cu tutorele evaluează nivelul de dobândire  a competențelor de 
către practicant pe baza fișei de observație/evaluare, a unei probe orale/interviu și a unei probe practice.  
 Rezultatul evaluării  va sta la baza notării practicantului de către cadrul didactic responsabil cu 
derularea stagiului de pregătire practică. 
 Rezultatele învățării dobândite de practicant sunt consemnate în Certificatul de pregătire 
practică. 
 
 Încheiat în  ................................. la data de …………………… 
 
Organizator de practică     Partener de practică    
Reprezentant legal,       Reprezentant legal,  
Numele și prenumele ………………………....    Numele și prenumele …………………… 
Semnătura ………………………      Semnătura …………………………. 
Data ............................      Data ............................ 
 
Cadrul didactic responsabil:      Tutore de practică: 
Numele și prenumele ………………………....    Numele și prenumele …………………… 
Semnătura ………………………      Semnătura …………………………. 
Data ............................      Data ............................ 
 
Practicant7/părinte sau tutore legal instituit: 
Numele și prenumele ………………………....      
Semnătura ………………………        
Data ............................        

 
7 În cazul în care contractul se încheie pentru mai mulţi elevi se poate insera un tabel care cuprinde toţi elevii şi se 
poate semna un singur exemplar original pentru aceştia. 
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ANEXA PEDAGOGICĂ  
a Contractului de pregătire practică  nr. ........ 

 
1. Durata totală a stagiului de pregătire practică (nr. săptămâni, nr. zile/săptămână, nr. total ore) 
2. Calendarul stagiului de pregătire practică, timpul de lucru și orarul (de precizat perioadele și 

zilele de pregătire pentru practica săptămânală și pentru cea comasată; în cazul unor secvențe de 
instruire derulate la puncte de lucru din locații diferite, se vor preciza distinct perioadele și zilele de 
pregătire pentru fiecare dintre acestea.) 

3. Adresa unde se va derula stagiul de pregătire practică (în cazul mai multor puncte de lucru cu 
locații diferite se va indica adresa fiecărui punct de lucru) 

4. Deplasarea în afara locului unde este repartizat practicantul vizează următoarele locații 
5. Condiții de primire a elevului în stagiul de pregătire practică 

Precizări privind condițiile prealabile (exemple: examinări/avize medicale obligatorii, instructajul 
de securitate și  sănătate a muncii, eventuale condiționări referitoare la  promovarea prealabilă a unor 
teme/module din curriculum, etc.) 

Notă:  
 Se vor evita orice condiții discriminatorii (de gen, etnie, socială sau personală), în afara celor 
justificate prin legislația în vigoare sau prin condițiile specifice de lucru. 

 
 În cazul practicanților cu cerinte educative speciale (în particular al celor cu dizabilități ) se vor 
preciza măsurile (organizatorice și pedagogice) prevăzute pentru integrarea acestora pe perioada 
stagiului. 

6. Modalități prin care se asigură complementaritatea între pregătirea dobândită de elev în școală și 
în întreprindere 
 De exemplu, precizări cu privire la conținutul și obiectivele activităților organizate în atelierele și 
laboratoarele școlii și nivelul achizițiilor dobândite anterior de elevi (de dorit prezentate sub forma de 
tabel similar cu pct. 11 de mai jos). Prin precizările oferite privind complementaritatea urmărită prin 
practica la partenerul de practică, pot fi avute în vedere, de exemplu: competențele pentru care școala nu 
dispune singură de resursele necesare (de precizat în corelare cu pct. 11 de mai jos); exersarea în condiții 
reale a unor deprinderi de lucru inițiate în școală (idem), valoarea adăugată pentru orientarea carierei 
(de precizat în ce constă) etc. Se va menționa și modul de coordonare între parteneri pentru asigurarea 
complementarității pregătirii.  

7. Numele și prenumele cadrului didactic responsabil care  asigură monitorizarea pedagogică a 
practicantului pe perioada derulării stagiului de pregătire practică  

8. Responsabilități ale cadrului didactic responsabil din unitatea de învățământ – organizator al 
practicii, pe perioada derulării stagiului de pregătire practică 

9. Numele și prenumele tutorelui desemnat de întreprindere, care va asigura respectarea condițiilor 
de pregătire și dobândirea de practicant a competențelor profesionale planificate pentru perioada 
stagiului de pregătire practică  

10. Responsabilități ale tutorelui de practică desemnat de partenerul de practică 
11. Definirea unităților de competențe și a competențelor care vor fi dobândite pe perioada efectuării 

stagiului de practică în conformitate cu Standardul de pregătire profesională și curriculumul aprobat prin 
Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. ................................. 
 
 

Unitatea de 
competențe 

Competența 
Modulul 

de 
pregătire 

Posturile de 
lucru* 

Activități 
planificate 

Observații 

      
 * Se vor menționa  distinct toate posturile de lucru la care vor fi plasați / rotiți practicanții.  
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12. Modalități de evaluare și reevaluare a pregătirii profesionale dobândite de practicant pe perioada 
stagiului de pregătire practică 

 
 
 

Subiectul 
evaluării/reevaluării 

Metoda/instrumentul 
de 

evaluare/reevaluare 
Evaluatorul Data Observații 

     
     

 NOTĂ: 
 Se menționează toate rezultatele învățării planificate a fi dobândite pe parcursul stagiului de 
practică care face obiectul contractului de pregătire practică. Ele trebuie să fie formulate măsurabil în 
raport cu competențele vizate la punctul 11 de mai sus. 
 Fiecărui rezultat al învățării definit, trebuie să-i fie alocată cel puțin o evaluare. 

 
Am luat la cunoștință: 
 

 Cadru didactic Tutore de practică Practicant 

Numele și 
prenumele 

   

Data 
   

Semnătura 
   

 Notă:  
 Se înmânează câte un exemplar al prezentei anexe pedagogice cadrului didactic, tutorelui de 
practică și practicantului sau părintelui/tutorelui legal al acestuia. 
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Anexa A 

la contract 
 
Școala: ……………………………………………… 
Anul școlar: …………............ 
Calificarea: ………………………………………… 
Nivel de calificare: …………………. 
Clasa: …………… 
Data: ……………… 
 

DECLARAȚIE DE ANGAJAMENT ELEV PRACTICANT 
 

 Am luat  cunoștință de prevederile contractului privind efectuarea stagiului de pregătire practică 
și de conținutul Anexei pedagogice, parte integrantă a contractului și mă oblig să respect obligațiile și 
responsabilitățile ce îmi revin în calitate de elev practicant. 
 
Elev practicant:      Părinte/tutore legal8: 
Numele și prenumele …………………………….      Numele și prenumele ……………………… 
CNP ...................................................................    Semnătura …………………………. 
Semnătura ………………………      Data ............................ 
Data ............................        
 
Cadrul didactic responsabil:       Tutore de practică: 
Numele și prenumele ………………………....     Numele și prenumele …………………… 
Semnătura ………………………       Semnătura …………………………. 
Data ............................       Data ............................ 

 
8 În cazul elevului minor 
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Anexa B 
la contract 

 
Școala: ……………………………………………… 
Anul școlar: …………............ 
Calificarea: ………………………………………… 
Nivel de calificare: …………………. 
Clasa: …………… 
Data: ……………… 

 
DECLARAȚIE DE ANGAJAMENT ELEVI PRACTICANȚI 

 
 Am luat cunoștință de prevederile contractului privind efectuarea stagiului de pregătire practică 
și de conținutul Anexei pedagogice, parte integrantă a contractului și mă oblig să respect obligațiile și 
responsabilitățile ce îmi revin în calitate de elev practicant. 
 

Nr. 
crt. 

Numele și prenumele 
elevului 

CNP 
Semnătura 

elevului 

Numele și prenumele 
părintelui/tutorelui 

(pentru elevii minori) 

Semnătura 
părintelui/tutorelui 

      
      
      
      
      

 
Cadrul didactic responsabil:       Tutore de practică: 
Numele și prenumele ………………………....     Numele și prenumele …………………… 
Semnătura ………………………       Semnătura …………………………. 
Data ............................       Data ............................ 

 
 

http://www.colegiul-nenitescu-craiova.ro/


   

 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

 
Liceul Tehnologic ”Costin D. Nenițescu” Craiova 
Strada Pașcani, nr. 9, județul Dolj,  
web-site: http://www.colegiul-nenitescu-craiova.ro 

Anexa  
Fişa de evaluare a elevului practicant  
Nume şi prenume elevului …………………………… 
Calificarea profesionala/ nivel calificare/ an de studiu ………………………………… 
 

I. Modul în care elevul practicant se prezintă la 
locul de practică 

Foarte 
bine 

Bine Satisfăcător Necorespunzător 

1.1 Aspect şi ţinută corespunzătoare     

1.2 Respectarea programului de practică     

II. Atitudinea studentului faţă de activitatea de 
practică 

Foarte 
bine    

Bine Satisfăcător Necorespunzător 

2.1 Aspect şi ţinută corespunzătoare     

2.2 Cunoaşterea cerinţelor şi a obiectivelor 
practicii 

    

2.3 Interes pentru dobândirea de cunoştinţe noi     

III. Cunoaşterea mediului organizaţional 
Foarte 
bine    

Bine Satisfăcător Necorespunzător 

3.1 Cunoştinţe despre mediul de afaceri şi 
organizaţii 

    

3.2 Cunoştinţe despre organizaţia în care îşi 
desfăşoară stagiul de practică 

    

IV. Capacitatea de comunicare şi integrare în 
colectivul centrului de practică 

Foarte 
bine    

Bine Satisfăcător Necorespunzător 

4.1 Comunicarea cu tutorele şi reprezentantul 
centrului de practică 

    

4.2 Integrarea în colectiv şi capacitatea de a lucra 
în 
echipă 

    

4.3 Promptitudine în a răspunde la solicitări sau 
la 
activităţile practice programate 

    

V. Rezultate, performanţe 
Foarte 
bine    

Bine Satisfăcător Necorespunzător 

5.1 Realizează întocmai lucrările şi/sau sarcinile 
încredinţate de tutore şi coordonatorul de 
practică 

    

5.2 Nivelul de acumulare a cunoştinţelor practice 
conform programei analitice de practică 

    

CALIFICATIV FINAL/ NOTA     

 
Tutore……………………….  
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