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1. Introducere 

Pregătirea procedurală a organizării stagiilor de practică reprezintă o precondiție necesară 

pregătirii activităților de susținere a practicii. 

Prezenta metodologie a fost elaborată în vederea asigurării unui cadru organizațional transparent 

și egal, privitor la derularea activităților de practică în cei doi ani de școlarizare vizați prin proiect. 

Metodologia de organizare a stagiilor de practică din cadrul proiectului ”Consiliere profesională și 

stagii de practică în domeniul turismului și alimentației pentru elevii din regiunea Nord-Vest” se 

bazează pe prevederile legale în vigoare, respectiv Legea 258/2007, Ordinul MEN nr. 3539/2012, 

Ordinul nr. 2004/2018, Ordinul 4798/2017.  

Potrivit acestor reglementări, practica elevilor se desfășoară în conformitate cu planul de 

învățământ, având drept scop verificarea aplicabilității cunoștințelor teoretice însușite de către 

aceștia în activitatea practică. 

Totodată derularea stagiilor de practică urmărește consolidarea cunoștințelor teoretice și formarea 

abilităților și deprinderilor practice ale elevilor, spre a le aplica în concordanță cu specializarea pe 

care aceștia o urmează. Așadar, activitatea de practică dorește să completeze într-o modalitate 

cât mai adecvată activitatea didactică prin care elevii și-au însușit cunoștințe teoretice de bază.  

Putem astfel afirma faptul că, activitatea de practică va contribui la desăvârșirea competențelor și 

abilităților profesionale care se cer pentru ocuparea posturilor, conform standardelor ocupaționale 

actuale și cadrului național al calificărilor. Cu alte cuvinte, practica înseamnă aplicarea în viața 

reală (firmă, instituție publică, ONG) a noțiunilor învățate în școală, oferind elevilor posibilitatea de 

a acumula experiență profesională, care le va oferi o viziune asupra viitoarei cariere și o șansă în 

plus pentru găsirea unui loc de muncă.  

În cadrul acestui document, elevii implicați cât și cadrele didactice supervizoare, vor putea identifica 

informații privitoare la: 

- Mecanismele de selecție a partenerilor de practică și a stagiilor de colaborare cu aceștia; 

- Mecanismele de monitorizare din timpul relației contractuale cu aceștia; 

- Metodele de evaluare a implementării stagiilor de practică; 

- Impactul final obținut. 
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Acestă Metodologie de Organizare și Desfășurare a Stagiilor de Practică a fost elaborată în cadrul 

proiectului ”Consiliere profesională și stagii de practică în domeniul turismului și alimentației pentru 

elevii din regiunea Nord-Vest” implementat de către Grupul de Acțiune Locală Lider Bistrița-

Năsăud. 

Obiectivul general al proiectului îl constituie: creșterea participării elevilor din învățământul 

secundar superior și terțiar non-universitar din regiunea Nord-Vest la programe de învățare la locul 

de munca și dezvoltarea deprinderilor socio-profesionale prin organizarea de stagii de practică, 

consiliere și orientare profesională pentru 185 de elevi din unitățile de învățământ cu profil de turism 

și alimentație.  

Contribuția proiectului la atingerea Obiectivului Specific de program 6.14 “Creșterea participării la 

programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar 

non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitive identificate conform 

SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI” este justificată prin prisma 

activităților destinate celor 185 de elevi, respectiv: organizarea a 185 de stagii de practică destinate 

elevilor selectați în grupul țintă care urmează un program de studiu în domeniul turism și alimentație 

în cadrul unităților de învățământ secundar superior și terțiar non-universitar din regiunea Nord-

Vest, furnizarea serviciilor de orientare și consiliere profesională pentru cei 185 de elevi din grupul 

țintă, realizarea sesiunilor de conștientizare privind principiile orizontale promovate în cadrul 

Comunității Europene (egalitate de șanse, nediscriminare), promovarea în mediul online a 

prezentului proiect (prin prisma rezultatelor formării teoretice și practice). 

Proiectul va contribui la dezvoltarea parteneriatului școala – agent economic, valorificând 

experiența anterioară a solicitantului și inițiind noi relații de cooperare pentru formare profesională 

inițială: 

- Proiectul va asigura consolidarea parteneriatelor existente între școli și agenți economici 

(parteneri de practică): prin includerea acestora în cadrul proiectului. 

- Proiectul va asigura formarea de parteneriate ale scolilor cu noi agenti economici deoarece 

proiectul va asigura cadrul necesar pentru indeplinirea acestui deziderat. 

Proiectul este finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-

2020. 
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2. Cadrul juridic  

Cadrul juridic care reglementează organizarea și desfășurarea practicii profesionale este format 

din următoarele acte normative: 

- Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 258/2007 privind practica elevilor și a studenților, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Ordinul nr. 3539/2012 privind aprobarea contractului de pregătire practică a elevilor din 

învăţământul profesional şi tehnic; 

- Ordinul nr. 2004/2018 privind aprobarea modelelor-cadru ale certificatului şi contractului 

de internship, precum şi al cererii pentru solicitarea primei de promovare a angajării; 

- Ordinul nr. 4798/2017 privind aprobarea Contractului de pregătire practică a elevilor din 

învățământul dual; 

- Ordinul nr. 5033/2016 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a 

învățământului profesional de stat; 

- OMENCS nr. 4457/2016 privind aprobarea planurilor de învăţământ şi a programelor 

şcolare pentru cultura de specialitate şi pregătirea practică săptămânală din aria 

curriculară Tehnologii, precum şi pentru stagiile de pregătire practică. 

3. Definiții 

În derularea activităților de practică din cadrul proiectului vor fi folosite următoarele noțiuni: 

a. Beneficiarul proiectului - ”Consiliere profesională și stagii de practică în domeniul 

turismului și alimentației pentru elevii din regiunea Nord-Vest” este Asociația Grupul de 

Acțiune Locală Lider Bistrița Năsăud. 

b. Stagiu de practică – activitatea desfășurată de către elevii beneficiari, în conformitate cu 

planul de învățământ, care are drept scop verificarea aplicabilității cunoștințelor teoretice 

însușite de aceștia în cadrul programului de instruire și dobândirea de competețe 

profesionale și practice, în conformitate cu proiectul ”Consiliere profesională și stagii de 

practică în domeniul turismului și alimentației pentru elevii din regiunea Nord-Vest”. 

c. Stagiar - elevul admis în cadrul proiectului pentru a participa la stagiile de practică și care 

va desfășura activități practice pentru consolidarea cunoștințelor teoretice și pentru 
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formarea abilităților, spre a le aplica în concordanță cu specializarea pentru care se 

instruiește. 

d. Organizator de practică - instituția de învățământ care desfășoară activități instructive 

educative și formative. 

e. Coordonatorul de practică/cadrul didactic supervizor din unitatea de învățământ se va 

ocupa de planificarea, organizarea și monitorizarea desfășurării activității pe parcursul 

stagiului de practică. 

f. Expert stagii practică – angajat al beneficiarului proiectului, Asociația Grupul de Acțiune 

Locală Lider Bistrița-Năsăud, responsabil de realizarea activității de susținere și derulare a 

stagiilor de practică. 

g. Expert competențe transversale - care, pe tot parcursul activitatii de practică, va colecta 

feedback-ul de la elevii implicati, precum si de la companiile partenere (prin personalul 

implicat in stagiile de invatare la locul de munca si alte persoane care vor interactiona cu 

elevii) si unitatile de invatamant cu care se vor semna conventiile de practica (cadre 

didactice, membrii ai conducerii unitatilor de invatamant) și va realiza o analiză comună atât 

a nevoilor angajatorilor din mediului privat, din domeniul turismului si alimentatiei, cât și a 

mediului educational (unitati de invatamant, cadre didactice implicate, elevi). 

h. Partener de practică – Agenți economici cu activitate din clasa I Hoteluri și Restaurante, 

acreditați și autorizați pentru desfășurarea activităților specifice. 

i. Tutore - persoana desemnată de către partenerul de practică, care va asigura respectarea 

condiţiilor de pregătire şi dobândire de către stagiar a competenţelor profesionale 

planificate pentru perioada stagiului de practică. 

j. Convenția de practică - documentul încheiat între organizatorul de practică și partenerul 

de practică a cărui formă este stabilită în conformitate cu legislația în vigoare. 

k. Portofoliul de practică – parte integrate a convenției de practică, care cuprinde obiectivele 

educaționale ce urmează a fi atinse, competențele care urmează a fi obținute precum și 

modalitățile de derulare a stagiului de practică. 
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4. Elemente organizatorice 

4.1. Perioada de implementare si durata stagiului 

Programul de practică vizează selecția a 185 beneficiari și alocarea a 185 stagii de practică 

dedicate elevilor din domeniul turism si alimentație, din regiunea Nord-Vest, pe parcursul a 4 

semestre de scolarizare. Activitatea va fi desfasurată conform programei oficiale și va viza 

încadrarea elevilor vizați în programul de practică pentru fiecare an de școlarizare. 

Furnizarea de servicii de stagii de practică (A6), este una dintre activitățile principale ale proiectului 

”Consiliere profesională și stagii de practică în domeniul turismului și alimentației pentru elevii din 

regiunea Nord-Vest” – cod SMIS 130627, derulat de către beneficiarul Asociația Grupul de Acțiune 

Locală Lider Bistrița Năsăud în perioada august 2020 – iulie 2022. 

Organizarea și derularea stagiilor de practică (SA 6.2) este o subactivitate din cadrul proiectului, 

ce urmează a fi realizată în perioada Noiembrie 2020 – Mai 20221.  

Durata stagiilor de practică va fi cel puțin egală cu cea prevăzută în planurile de învățământ pentru 

fiecare calificare profesională/specializare și conform metodologiilor specifice. Aceasta va 

corespunde cel puțin duratei unui an școlar. De asemenea, stagiile propriu-zise se vor desfășura 

în conformitate cu calendarele școlare aferente unităților de învățământ vizate prin proiect, precum 

și cu activitatea agenților economici parteneri de practică. În același timp, stagiile de practică se 

vor desfășura la parteneri care deruleaza în mod curent activități economice în concordanță cu 

programa de practică. 

4.2. Obiectivele și scopul stagiului de practică 
 

Obiectivele organizării și derulării stagiului de practică se pliază pe obiectivul specific 2 al 

proiectului ”Consiliere profesională și stagii de practică în domeniul turismului și alimentației pentru 

elevii din regiunea Nord-Vest” – cod SMIS 130627, care presupune: Facilitarea tranzitiei de la 

educatie la piata muncii prin implicarea a 185 de elevi intr-un program de practica dezvoltat prin 

proiect pe o perioada de 19 luni. 

 
1 Perioada de organizare și derulare a stagiilor de practică poate suferi modificări, care vor face obiectul unui Act 
Adițional încheiat între Beneficiarul proiectului și Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital 
Uman  
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Astfel, prin organizarea stagiilor de practică, ne propunem realizarea următoarelor obiective: 

- Organizarea și derularea a două sesiuni de practică, pe parcursul a doi ani școlari, prin care 

vor fi susținute 185 de stagii individuale de practică, dedicate elevilor din regiunea Nord-

Vest înscriși la profiluri din domeniul turism și alimentație. 

- Certificarea a 140 de elevi, după finalizarea stagiilor de practică. 

- Facilitarea accesului pe piața muncii (ex. prin acumularea de experiență practică) pentru 

39 de elevi, care la încetarea calității de participant în cadrul proiectului își vor găsi un loc 

de muncă.  

- Crearea și consolidarea de parteneriate de lungă durată între unitățile de învățământ și 

partenerii de practică - agenți economici identificați prin intermediul proiectului. 

- depunerea unei propuneri de politica publica catre Ministerul Educatiei (ca urmare a 

feedback-ului colectat de la elevi si organizatiile partenere), pentru o mai buna corelare a 

programelor scolare cu nevoile pietei muncii. 

Îndeplinirea acestor obiective vor conduce la atingerea scopului vizat de activitatea de organizare 

și derulare a stagiilor de practică, care presupune creșterea relevanței învățământului profesional 

pe piața muncii și a învățării la locul de muncă pentru perspectivele de angajare ale viitorilor 

absolvenți. 

Activitatea de organizare și derulare a stagiilor de practică reprezintă de altfel, o măsură care 

vizează îmbunătățirea performanței, a calității și a atractivității învățământului profesional și tehnic. 

Ne dorim astfel, dezvoltarea aptitudinilor relevante care ar trebui să fie urmărită prin promovarea 

în continuare a tuturor formelor de învățare la locul de muncă, cum ar fi stagiile, uceniciile și 

sistemele de învățământ profesional și tehnic în alternanță, consolidând astfel și Alianța europeană 

pentru ucenicii, dezvoltând în continuare parteneriate cu toate părțile interesate la nivel local, 

regional și național și consolidând procesul de anticipare a nevoilor în materie de aptitudini. 

4.3. Descrierea procesului organizatoric și de implementare a stagiului de 
practică 

Procedura de organizare a stagiilor de practică presupune parcurgerea următoarelor etape: 

Etapa 1: Pregătirea procedurală a organizării stagiilor de practică. 

În această etapă inițială, se elaborează, definitivează, aprobă și se diseminează Metodologia de 

organizare și derulare a stagiilor de practică, așa cum sunt acestea propuse prin intermediul 
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proiectului ”Consiliere profesională și stagii de practică în domeniul turismului și alimentației pentru 

elevii din regiunea Nord-Vest” – cod SMIS 130627”. Prezenta procedură este întocmită de către 

Beneficiarul proiectului prin intermediul Experților stagii de practică angajați. Tot în această etapă 

vor fi realizate și Anexele standard care vor fi utilizate în procesul de derulare a stagiilor de practică. 

Astfel, vor fi create modele standardizate pentru acordurile de practica dintre entitati, caietele de 

practica ce vor fi folosite, fisa de autoevaluare a elevului, fisa de prezenta a elevului, fisa de 

evaluare a practicantului din partea cadrului didactic supervizor, raportul de evaluare a 

practicantului din partea Expertilor stagii de practica, procese verbale ale intalnirilor dintre cadrele 

didactice si elevi, portofoliile de practica anexe la Conventiile de practica in functie de specializarea 

educationala a elevului. 

Etapa 2: Selecția partenerilor de practică și semnarea convențiilor de practică între unitățile de 
învățământ și organizațiile selectate ca parteneri. 

Activitatea de organizare și derulare a stagiilor de practică în cadrul proiectului ”Consiliere 

profesională și stagii de practică în domeniul turismului și alimentației pentru elevii din regiunea 

Nord-Vest” – cod SMIS 130627, debutează cu o serie de activități premergătoare, care au rolul de 

a stabilii cadrul organizatoric. În concret, în această etapă vor fi derulate următoarele activități de 

către experții stagii practică, angajați ai Beneficiarului: 

- Organizarea de întâlniri cu reprezentanții firmelor din domeniul turismului și alimentației, 

clarificând implicațiile participării în proiect în calitate de parteneri de practică. 

- Selectarea partenerilor de practică din rândul agenților economici cu activitate din clasa I 

Hoteluri si Restaurante și încheierea parteneriatelor cu aceștia. Partenerii de practică 

trebuie să dețină toate acreditările și autorizațiile necesare desfășurării activităților 

profesionale specifice și să asigure resursele materiale și umane necesare pentru 

desfășurarea în condiții optime a activității de practică. De asemenea, fiecare partener va 

trebui să nominalizeze un tutore de practică, care va coordona, supraveghea și evalua 

activitatea fiecărui elev participant. Tutorii de practică vor fi angajați prin proiect.  

- Organizarea de întâlniri cu unități de învățământ secundar superior și terțiar non-universitar 

din Regiunea Nord Vest, cu profil de alimentație publică și turism și, simultan, organizarea 

de interviuri susținute de membrii grupului țintă2. Vor fi încheiate contracte de colaborare 

între Beneficiarul proiectului, Asociația Grupul de Acțiune Locală Lider Bistrița-Năsăud și  

instituțiile de învățământ selectate. Unitățile de învățământ partenere vor desemna un cadru 

 
2 Grupul țintă este format din elevi cu domiciliul în regiunea de dezvoltare Nord-Vest care urmeazăcursurile unei 
unități de îvățământ cu profil de turism și alimentație.  
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didactic supervisor, responsabil cu planificarea, organizarea și supravegherea pregătirii 

practice din partea unității respective.  

- Semnarea convențiilor de practică între unitățile de învățământ și partenerii de practică. În 

cazul în care, unitățile de învățământ au derulat în trecut colaborări de practică cu anumiți 

agenți economici eligibili, din domeniul vizat, se va avea în vedere semnarea de noi 

convenții de practică între aceștia, continuând și consolidând astfel relația de colaborare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa 3: Înscrierea elevilor la stagiile de practică 

- Colectarea expresiilor de interes ale elevilor și transmiterea datelor lor de contact către 

organizațiile partenere pentru asigurarea comunicării între aceștia. 

- Derularea procesului de intervievare și selecție efectivă a elevilor, care se va materializa 

prin acceptarea la practică în cadrul organizației/organizațiilor partenere, în calendarul 

propus de către aceștia.  

 

Ce condiții trebuie să îndeplinească agenții economici pentru a fi selectați ca și parteneri de 

practică? 

o Să deruleze activități specifice incluse în clasa I Hoteluri si Restaurante, autorizate prin 

coduri CAEN care se regăsesc în Anexa 5 la Ghidul Solicitantului (lista codurilor CAEN 

menționate în SNC 2014-2020). 

o Să dețină toate acreditările și autorizațiile necesare desfășurării activităților 

profesionale specifice. 

o Să asigure resursele materiale necesare derulării activităților practice din cadrul 

stagiilor: sediu/punct de lucru dotat corespunzător și în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare, care va servi ca și spațiu de derulare a stagiilor de practică. 

o Să asigure resursele umane necesare pentru derularea în condiții optime a stagiilor de 

practică. Va fi desemnat cel puțin un angajat din cadrul organizației, care va avea rolul 

de tutore de practică. 

o Să își asume responsabilitatea de a instrui și de a îndruma elevii practicanți în cadrul 

activităților specifice derulate pe perioada stagiului. 

o Să își asume responsabilitatea (atât prin reprezentantul legal cât și prin tutorii de 

practică) de a se implica în procesul de coordonare, supraveghere și evaluare a elevilor 

participanți la stagiul de practică.  

o Să își asume responsabilitatea încheierii convențiilor de practică și să își manifeste 

interesul și disponibilitatea de a încheia parteneriate cu unitățile de învățământ după 

finalizarea proiectului. 
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Etapa 4: Derularea efectivă a stagiilor de practică 

- Întocmirea unui calendar și a unui tabel de organizare și susținere a stagiilor de practică, 

pentru fiecare an școlar vizat. 

- Informarea părților implicate cu privire la alocarea și calendarul stagiilor pregătite pentru 

derulare. 

- Organizarea de întâlniri inițiale cu grupurile de elevi alocați în vederea comunicării 

drepturilor și obligațiilor acestora, a semnării contractelor de subvenție și a discutării 

aspectelor privind raportarea activității lor. 

- Derularea stagiilor de practică de către elevi la organizația parteneră, fiind instruiți și 

supervizați în activitatea lor de către tutorii de practică. Tutorii vor fi responsabili pentru 

instruirea practica a elevilor, prezentarea metodelor de lucru si a normelor de siguranta, 

precum si de asistarea lor in desfasurarea activitatilor din cadrul stagiilor. 

- Monitorizarea activității de practică de către cadrele didactice supervizoare cu privire la 

evoluția aptitudinilor elevilor participanți și a activității derulate de către tutorii de practică.  

Care este Grupul țintă al proiectului? 

Grupul tinta al proiectului va fi selectat din randul elevilor cu domiciliul in regiunea de 

dezvoltare Nord-Vest care urmeaza cursurile unei unitati de invatamant secundar superior si 

tertiar non-universitar cu profil de turism si alimentatie. 

În conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului Conditii Specifice, grupul tinta este 

reprezentat de: persoane (elevi) care beneficiaza de sprijin pentru participarea la programe 

de educatie/FP - 185 elevi - din care persoane de etnie roma - 19 elevi. 

Pentru a fi eligibil de a participa in cadrul acestui program, un elev trebuie sa fie domiciliat 

in regiunea de dezvoltare Nord-Vest si inregistrat la o unitate de invatamant secundar superior 

(liceu, scoala profesionala) sau tertiar non-universitar (postliceala) cu profil in domeniul 

turismului si alimentatiei: 

o clasele a XI-a si a XII-a pentru elevii de liceu 

o clasele a X-a si XI-a pentru elevii din scolile profesionale 

o toti anii de studiu pentru elevii din unitatile de invatmant postliceal 

Va fi realizata o ierarhizare pentru ocuparea numarului de locuri disponibile (185 de locuri) 

tinandu-se cont de anul de studiu in care se afla elevul. Elevii din ani terminali vor avea 

prioritate. Al doilea criteriu de selectie va fi apartenenta la grupul tinta al elevilor de etnie 

roma (in scopul atingerii indicatorului aferent). Criteriul de departajare va fi reprezentat de 

mediile obtinute in semestrul anterior. In cazul in care doi sau mai multi elevi au aceiași 

medie, criteriul de departajere suplimentar va fi reprezentat de data de inscriere in grupul 

tinta. 
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- Evaluarea activității practice a elevilor. Activitatea de evaluare a stagiului de practica pentru 

fiecare elev se va materializa prin activitatea Tutorilor de practica, activitate sustinuta dupa 

finalizarea activitatilor efective de practica derulata printr-o sesiune de evaluare susținută 

la sediul partenerului de practica. 

- Participarea la atelierele de practică derulate în afara țării. Această activitate se adresează 

primilor 12 elevi care au fost selectați pentru a participa la stagiile de practică. Primii 6 elevi 

vor participa la ateliere organizate în Reunion iar următorii 6 elevi vor participa la ateliere 

organizate în Italia. Atelierele vor fi organizate în colaborare cu organizații private care 

activează în domeniul turismului și alimentației din cele două țări. Aceste parteneriate vor fi 

încheiate în perioada de implementare a proiectului, ulterior stabilindu-se locațiile exacte 

de derulare a atelierelor. Atelierele de practică se vor desfășura pe o perioada de 14 zile.  

- Acordarea burselor către elevii beneficiari ai stagiilor de practică. Valoarea fiecărei burse 

este de 600 de lei și va fi acordată după finalizarea stagiului de practică. 

4.4. Monitorizarea și Evaluarea stagiului de practică 

Activitatea de monitorizare si evaluare a implementarii stagiilor de practica este o actiune continua 

comuna derulata, coordonata si gestionata de Expertii stagii de practica, sub supervizarea 

Managerului de Proiect. Activitatea are ca scop asigurarea unui mecanism de monitorizare din 

partea persoanelor implicate pentru analiza evolutiei aptitudinilor elevilor participanti. 

Mecanismele de monitorizare presupun: 

- Disemniarea calendarelor de practică în vederea asigurării comunicării permanente cu 

elevii implicați în program. 

- Întocmirea unor fișe de prezență a elevilor beneficiari la organizația parteneră, asigurându-

se astfel un control asupra calendarului orar și a întrunirii orelor alocate fiecăruia. Obligația 

menținerii fișelor de prezență revine tutorilor de practică. 

- Întocmirea de către tutorii de practică a raportului de evaluare a practicantului, instrument 

de monitorizare și evaluare util în relația cu cadrele didactice supervizoare.  

- Întocmirea de către cadrele didactice supervizoare de liste de prezență pentru întâlnirile cu 

elevii aflați în domeniul de specialitate propriu și de procese verbale de întâlnire cu tutorii 

de practică și elevii, pentru verificările la locația de desfășurare a practicii.  

- Alte documente support de gestiune a practicii 
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Activitatea de evaluare a stagiului de practica pentru fiecare elev se va materializa prin susținerea 

de către Tutorele de practică a unei sesiuni de evaluare, derulată la sediul partenerului de practică, 

după finalizarea activităților effective de practică.  

Aceasta sesiune de evaluare va consta intr-un interviu si o analiza a activitatii prestate de către 

elevul care a finalizat programul de practica. 

Documentatia individuala aferenta fiecarui elev pentru monitorizarea si evaluarea stagiului parcurs, 

rezultata prin activitatile tutorilor, cadrelor didactice supervizoare si a managerului de proiect se va 

concretiza printr-un dosar de practică.  

 

În cadrul acestei activități va fi implicat un Expert Competente Transversale care, pe tot parcursul 

activității, va colecta feedback-ul de la elevii implicați, precum și de la companiile partenere (prin 

personalul implicat in stagiile de învățare la locul de muncă și alte persoane care vor interacționa 

cu elevii) și unitățile de învățământ cu care se vor semna convențiile de practică (cadre didactice, 

membrii ai conducerii unitatilor de invatamant). Expertul Competențe Transversale va corobora 

feeedback-ul colectat, realizând o analiza comună atât a nevoilor angajatorilor din mediul privat 

care activează în domeniul turismului si alimentatiei, cat si a mediului educational (unitati de 

Ce conține dosarul de practică? 

o Acordul de practică 

o Convenția cadru de practică 

o Portofoliul de Practică 

o Caietul de practică al elevului 

o Fișa de autoevaluare a elevului 

o Fișa de prezență a elevului 

o Raportul de evaluare a practicantului, din partea tutorelui de practică 

o Fișa de evaluare a practicantului din partea cadrului didactic supervisor 

o Liste de prezență a întâlnirilor dintre cadrul didactic supervizor – tutorele de 

practică – elev 

o Procese verbale a întâlnirilor dintre cadrul didactic supervisor –tutore – elev 

o Calendar individual de alocare a stagiului de practică 
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învățământ, cadre didactice implicate, elevi). Expertul Competențe Transversale va utiliza această 

analiză pentru a concepe o propunere de politică publică pe care, la finalul proiectului, o va 

transmite către unitățile de învățământ și Ministerul Educației, în scopul îmbunătățirii aplicabilității 

practice a curriculumului școlar, astfel încât acesta să răspundă la nevoile pieței muncii și să 

faciliteze integrarea elevilor în cadrul acesteia. 

4.5. Rezultatele previzionate 

Prin realizarea activității de organizare și derulare a stagiilor de practică, se urmărește obținerea 

următoarelor rezultate: 

- 2 calendare de desfășurare a practicii, pe perioada a doi ani școlari 

- Parteneriate cu angajatori din domeniul alimentației și turismului, încheiate 

- Selectarea a 185 de elevi din grupul țintă și înscrierea acestora în programul de stagii 

- Susținerea a 185 de stagii de practică individuale și oferirea a 185 de burse a câte 600 de 

lei fiecare 

- Întocmirea a 185 de dosare de practică 

- Realizarea a 185 de evaluări 

- Participarea a 12 elevi dintre cei selectați, la ateliere de practică în afara României 

4.6. Egalitatea de șanse și gen, nediscriminarea și dezvoltarea durabilă 

Inegalitatea înregistrează cel mai ridicat nivel din ultimii 30 de ani în majoritatea țărilor din Europa 

și din cadrul OCDE și are un impact negativ asupra rezultatelor școlare, întrucât sistemele de 

învățământ urmează, în general, tendințele statutului socioeconomic. Întreruperea ciclului 

intergenerațional de calificări insuficiente trebuie să fie deci o prioritate. Majoritatea statelor 

membre au luat măsuri pentru a îmbunătăți accesul la educație pentru cursanții defavorizați. Cu 

toate acestea, continuă să existe diferențe semnificative la nivel educațional, iar accesul la o 

educație și o formare profesională de calitate este în continuare o provocare în mai multe părți ale 

UE. Sunt necesare acțiuni eficiente pentru a lua în considerare diversitatea sub toate formele sale 

și accesul tuturor cursanților la educație și formare profesională favorabile incluziunii, axate pe 

grupurile de persoane defavorizate, cum ar fi cursanții cu nevoi speciale, migranții sosiți de curând, 

persoanele provenite din familii de migranți și romii. Garanția pentru tineret ar trebui să fie 

mobilizată integral (de exemplu, plasamente pe piața locurilor de muncă, ucenicii și educație și 

formare profesională de tipul „a doua șansă”).  
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Proiectul ”Consiliere profesională și stagii de practică în domeniul turismului și alimentației pentru 

elevii din regiunea Nord-Vest” – cod SMIS 130627” isi propune sa respecte principiul egalitatii de 

sanse, promovand un tratament egal prin revitarea unor diferentieri susceptibile de-a se incadra in 

fapte de discriminare. In scopul respectarii principiului egalitatii de sanse in cadrul proiectului 

interventiile acestuia in raport cu grupul tinta (selectie grup tinta, informarea si consilierea elevilor, 

realizarea stagiilor de practica etc.) se vor realiza fara a afecta/marginaliza grupurile vulnerabile - 

minoritati religioase si etnice, persoane cu dizabilitati, persoane din mediul rural, persoane care 

sufera de boli ce poarta stigmat social etc. – si/sau alte grupuri vulnerabile conform legislatiei in 

vigoare. Metodologia de selectie a grupului tinta si recrutarea acestuia se va realiza in baza unei 

metodologii transparente si nediscriminatorii, oferind accesul tuturor elevilor din cadrul institutiilor 

partenere si permitand liberul acces de a contesta rezultatele tuturor celor care se considera 

nedreptatiti in acest proces. In definirea si stabilirea obiectivelor specifice ale proiectului, solicitantul 

a tinut cont de aspectele referitoare la egalitatea de sanse si s-a asigurat ca aceste obiective nu 

vor contribui la agravarea inegalitatilor deja existente.  

Educația este importantă în lupta împotriva marginalizării și a radicalizării și pentru prevenirea 

acestora. Prin implementarea proiectului, in activitatile specifice (selectie grup tinta, realizarea 

stagiilor de practica, sesiuni de constientizare, informarea si consilierea) si in cele transversale 

(management si implementare) nu vor fi promovate criterii si/ sau actiuni care sa lezeze principiul 

nediscriminarii pe motive ce tin de gen, orientare sexuala, varsta, handicap, boala cronica, alte 

criterii conform legislatiei specifice. Astfel, la nivelul organizarii si implementarii proiectului, se va 

avea in vedere informarea permanenta a personalului implicat cu privire la drepturile si obligatiile 

pe care le detin atat ei, cat si grupul tinta sprijinit.  

Beneficiarul, Asociația Grupul de Acțiune Locală Lider Bistrița-Năsăud, va încerca să producă, prin 

proiect, o îmbunătățire a căilor de acces în locațiile destinate învățării, astfel încât accesul să se 

realizeze în condiții optime. În derularea proiectului beneficiarul se va asigura ca nu exista grupuri 

vulnerabile care nu au acces la interventiile proiectului si va crea un cadru corespunzator – in 

functie de existenta persoanelor cu dizabilitati si de forma acesteia. Prin urmare, în primul rând, 

dupa selectia grupului tinta solicitantul va identifica numarul persoanelor cu dizabilitati si formele 

acesteia, iar ulterior va cauta solutiile adecvate pentru realizarea unui acces optim al acestor la 

persoane la activitatile specifice ale proiectului. Locul de desfasurare al evenimentelor (conferinte, 

stagii, sesiuni de informare) va fi accesibil tuturor participantilor, inclusiv persoanelor cu dizabilitati, 

iar in situatiile in care anumite evenimente vor fi organizate prin subcontractarea catre operatori 

economici, beneficiarul proiectului va verifica daca locul de organizare al evenimentelor permite 
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accesul tuturor participantilor, inclusiv al persoanelor cu dizabilitati, in caz contrar situatia urmand 

a fi remediata si/sau identificat alt operator economic. De asemenea, toate materialele elaborate 

in proiect vor evita stereotipurile de gen și cele asociate grupurilor vulnerabile. 

Tot din punct de vedere organizatoric, beneficiarul proiectului va avea prevazut in regulamentul 

intern sanctiuni specifice, in conditiile prevazute de lege, pentru angajatii care nu respecta 

principiile nediscriminarii și a egalității de șanse 

Contribuita definitorie a proiectului la respectarea principiilor nediscriminarii și egalității de șanse o 

reprezinta sesiunile de constientizare a elevilor a efectelor negative generate de nerespectarea 

acestor principia atat in viata personala, cat si in viata profesionala. In acest sens, vor fi organizate, 

de catre Expertul sesiuni sensibilizare, module teoretice prin care elevii vor invata importanta 

nediscriminarii si aplicabilitatea acestor principiu pe piata muncii. Activitatile realizate prin acest 

proiect se vor realiza in conditii nediscriminatorii și în baza egalității de șanse, iar atunci cand apar 

situatii neprevazute, se va evita ca un participant sa fie victima unei forme de discriminare. 

In materialele de lucru aferente sesiunilor de formare vor fi introduse mesaje de informare si 

constientizare cu privire la protecția mediului, utilizarea eficienta a resurselor, conservare si 

protejarea biodiversitaþii. In activitatile de management si implementare a proiectului se va utiliza 

preponderent infrastructura IT in gestionarea documentelor (utilizarea sistemelor de transmitere si 

gestionare electronica a documentelor), se va avea in vedere diminuarea cantitatii de hartie 

imprimate (imprimae fata –verso) si reciclarea resurselor consumabile. Totodata, prin proiect se va 

urma evitarea reuniunilor suplimentare de proiect care sa presupuna deplasarea echipei de 

management si consumul de resurse suplimentare, in favoarea lamuririi unor aspecte prin 

mijloacele online. 

 

În cadrul proiectului vor avea loc sesiuni de sensibilizare cu privire la egalitatea de șanse și 

nediscriminarea în mediile sociale și profesionale, care vor presupune susținerea unor prezentări de 

grup și a unor discuții interactive. Toți membrii grupului țintă selectați vor participa la worksop-urile 

de sensibilizare, care se vor derula pe tot parcursul proiectului. Calendarul sesiunilor de sensibilizare 

va fi distribuit tuturor elevilor din grupul țintă al proiectului prin intermediul site-ului beneficiarului. 
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5. Regulamentul aplicat părților implicate în derularea 
stagiilor de practică 

5.1. Responsabilitățile partenerului de practică 

Partenerul de practica are următoarele obligaţii și drepturi generale, în raport cu derularea stagiilor 

de practică din cadrul proiectului: 

- Să deţină o dotare corespunzătoare - logistica, tehnica si tehnologica - necesara valorificării 

cunoştinţelor teoretice primite de practicant in cadrul procesului de instruire; 

- Să aibă specialişti cu studii medii si superioare care sa coordoneze si sa participe la 

evaluarea desfăşurării practicii elevilor si studenţilor; 

- Să desfăşoare programul de activitate astfel încât să permită realizarea activităţii de 

practica a elevilor in condiţii normale, fără a se depăşi ora 20,00. 

- Pe perioada de practica, partenerul de practica prin tutorele de practică, împreună cu 

reprezentantul unităţii de învăţământ (cadrul didactic supervisor) urmăresc si înregistrează 

prezenta la activitate a practicantului şi semnalează eventualele abateri unităţii sau 

instituţiei de învăţământ. 

- Partenerul de practica desemnează persoanele (tutorii de practică) care se ocupa de 

îndrumarea si urmărirea activităţii de practica a elevilor si studenţilor. 

- Partenerul de practica trebuie sa il ajute pe practicant sa îşi urmărească programa 

analitica/portofoliul de practica, punându-i la dispoziţie mijloacele necesare. 

- Tutorele de practică desemnat de către partenerul de practică, împreună cu cadrul didactic 

supervisor desemnat de către unitatea de învățământ parteneră, vor stabili tematica de 

practică și competențele profesionale care fac obiectul stagiului de pregătire. 

- Înainte de începerea stagiului de practică, partenerul de practica este obligat sa instruiască 

practicantul cu privire la normele de protecţie a muncii si de apărare împotriva incendiilor, 

specifice activităţilor pe care le va desfăşura. Partenerul de practică va lua măsurile 

necesare pentru sănătatea în muncă a practicantului, securitatea acestuia, precum și 

pentru comunicarea regulilor de prevenire a risurilor profesionale. 

- La sfârşitul activităţii de practica, in conformitate cu programa analitica/portofoliul de 

practica, partenerul de practica, prin tutorii de practică, efectuează o evaluare a 

cunoştinţelor practicantului. Raportul de evaluare al practicantului va fi comunicat cadrului 

didactic supervizor. 
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- Pentru practicanţii angajaţi, partenerul de practica efectuează evaluarea cunoştinţelor, 

respectând conţinutul portofoliului de practică. 

5.2. Practicantul  

Practicantul are următoarele obligaţii și drepturi generale în raport cu derularea stagiilor de practică 

din cadrul proiectului: 

- Să îşi asume Acordul de participare la derularea stagiului 

- Să semneze listele de prezență, procesele verbale și alte documente livrabile care apar și 

îl implică direct, pe perioada derulării stagiului de practică 

- Să completeze toată documentația specific pentru practică și pentru acordarea bursei 

- Practicantul are obligaţia de a desfăşura activităţi conform programei analitice/portofoliului 

de practica, respectând durata si perioada impuse de către unitatea de învăţământ de unde 

provin.  

- Practicantul are obligaţia sa respecte regulamentul de ordine interioara al partenerului de 

practica si normele de protecţie a muncii si de apărare împotriva incendiilor, specifice 

activităţii desfăşurate. 

- Practicantul are obligația de a participa la evaluarea stagiului de practică. 

- Prezenta la practica este obligatorie. Practicantul are obligația de a se prezenta la locul de 

practică în perioada stabilită și comunicată lui anterior. In caz de boala sau alte cauze 

obiective, practica se recuperează, respectându-se durata, fără a perturba procesul de 

pregătire teoretica. 

- Practicantul participa activ la activităţile desfăşurate de partenerul de practica, doar daca 

acestea sunt in interesul specializării, al dezvoltării cunoaşterii, dar numai după efectuarea 

de către acesta a instructajelor de protecţie a muncii si de apărare împotriva incendiilor, 

specifice acelor activităţi. 

- Respectarea confidențialității informațiilor şi a datelor la care acces pe perioada de derulare 

a stagiului. 

- După finalizarea stagiului de practică, elevul practicant va încasa bursa de 600 de lei. 

5.3. Unitatea de învățământ 

Unitatea de învățământ are următoarele obligaţii și drepturi generale în raport cu derularea stagiilor 

de practică din cadrul proiectului: 
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- Să asigure informarea și publicitatea activităților din proiect, care vizează elevii din grupul 

țintă, prin mijloacele proprii de comunicare (ex. Site-ul unității de învățământ, afișaj direct, 

întâlniri de grup etc.) 

- Va comunica echipei de implementare a proiectului programa școlara, pentru corelarea 

activităților proiectului cu derularea specific a activităților unui an școlar.  

- Va desemna un cadru didactic supervizor, responsabil cu planificarea, organizarea si 

supravegherea desfasurarii pregatirii practice din partea unitatii 

- Cadrul didactic supervisor, numit de către unitatea de învățământ, împreună cu tutorele de 

practică numit de către partenerul de practică, va stabili tematica de practica si 

competentele profesionale care fac obiectul stagiului de pregatire practica. 

- Va monitoriza, prin intermediul cadrelor didactice supervizoare, evoluția aptitudinilor elevilor 

participanți la stagiile de practică 

- Va promova avantajele participării în proiect, cu accent pe elemental de angajabilitate. 

6. Documentele care vizează organizarea și derularea 
stagiilor de practică 

- Acord de practică/parteneriat, încheiat între unitatea de învățământ și agentul economic pe 

o perioadă care să depaseasca cel putin 1 an scolar durata de implementare a proiectului 

(Anexa 1). 

- Convenție cadru de practică, încheiată între unitatea de învățământ, partenerul de practică 

și practicant (Anexa 2). Aceasta cuprinde și Anexa Pedagogică, Anexa A și Anexa B, 

conform Ordinului nr. 3539/2012. 

- Contract pentru acordarea subvenției în cadrul Proiectului (Anexa 3), încheiat între elevii 

practicanți și Asociația Grupul de Acțiune Locală Lider Bistrița-Năsăud 

- Fișă de autoevaluare a practicantului (Anexa 4) 

- Fișa de prezență individuală (Anexa 5) 

- Caiet de practică (Anexa 6) 

- Fișa de observare (Anexa 7) 

- Raport de evaluare a practicantului din partea Tutorilor de practică (Anexa 8) 

- Fișa de evaluare a practicantului din partea cadrului didactic supervisor (Anexa 9) 

- Liste de prezență aferente întâlnirillor dintre cadru didactic supervizoar-elev-tutore (Anexa 

10) 
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- Proces verbal al întâlnirii dintre cadru didactic supervizor-elev-tutore (Anexa 11) 

- Calendar individual de alocare a stagiului de practică (Anexa 12) 

- Contract de colaborare, între Beneficiarul proiectului, Asociația Grupul de Acțiune Locală 

Lider Bistrița-Năsăud și Agenții economici, care se vor constitui în parteneri de practică. 

(Anexa 13) 

7. Procedură de întocmire și actualizare a evidenței 
prelucrărilor cu character personal 

 

Regulamentul (UE) 2016/679 se aplică prelucrării datelor cu caracter personal, efectuată total sau 

parţial prin mijloace automatizate, precum şi prelucrării prin alte mijloace decât cele automatizate 

a datelor cu caracter personal care fac parte dintr-un sistem de evidenţă a datelor sau care sunt 

destinate să facă parte dintr-un sistem de evidenţă a datelor. 

Regulamentul (UE) 2016/679 se aplică prelucrării datelor cu caracter personal în cadrul activităţilor 

unui sediu al unui operator sau al unei persoane împuternicite de operator pe teritoriul Uniunii, 

indiferent dacă prelucrarea are loc sau nu pe teritoriul Uniunii. 

Regulamentul se aplică prelucrării datelor cu caracter personal ale unor persoane vizate care se 

află în Uniune de către un operator sau o persoană împuternicită de operator care nu este stabilit(ă) 

în Uniune, atunci când activităţile de prelucrare sunt legate de: 

- oferirea de bunuri sau servicii unor astfel de persoane vizate în Uniune, indiferent dacă se 

solicită sau nu efectuarea unei plăţi de către persoana vizată; sau 

- monitorizarea   comportamentului   persoanelor   vizate   dacă   acesta  se   manifestă   în  

cadrul Uniunii. 

Notiuni si termeni de baza 

Operator înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, 

singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter 

personal. Atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul 

intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul 

Uniunii sau în dreptul intern. 
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Operatori asociați sunt doi sau mai mulți operatori care stabilesc în comun scopurile și mijloacele 

de prelucrare. 

Operatorii asociați stabilesc într-un mod transparent responsabilitățile fiecăruia în ceea ce privește 

îndeplinirea obligațiilor care le revin în temeiul Regulamentului, în special în ceea ce privește 

exercitarea drepturilor persoanelor vizate și îndatoririle fiecăruia de furnizare a informațiilor 

prevăzute la articolele 13 și 14, prin intermediul unui acord între ei, cu excepția cazului și în măsura 

în care responsabilitățile operatorilor sunt stabilite în dreptul Uniunii sau în dreptul intern care se 

aplică acestora. 

Persoana împuternicită de operator înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, 

agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului. 

Prelucrarea datelor efectuată de către o persoană împuternicită de operator este reglementată de 

art. 28 din RGPD. 

Atunci când se stabilește dacă prelucrarea este efectuată pe scară largă, trebuie să fie luați în 

considerare următorii factori: 

• numărul persoanelor vizate (ori un număr exact ori un procent din populația relevantă); 

• volumul datelor și/sau gama de elemente diferite de date în curs de prelucrare; 

• durata sau permanența activității de prelucrare a datelor; 

• suprafața geografică a activității de prelucrare. 

 

Obligatiile operatorului de date 

Obligațiile pe care le au operatorii de date cu caracter personal sunt reglementate în Capitolul IV 

din Regulamentul (UE) 2016/679. 

Printre principalele obligații ale operatorului în aplicarea Regulamentului se numără: 

• respectarea principiilor de prelucrare a datelor (art. 5 din Regulament); 

• respectarea drepturilor persoanelor fizice (art. 12-23 din Regulament); 

• asigurarea securității datelor (art. 25 și art. 32 din Regulament); 

• desemnarea unui responsabil cu protecția datelor (art. 37-39 din Regulament), după caz; 

• notificarea încalcărilor de securitate (art. 33 din Regulament), după caz; 

• evaluarea impactului asupra protecției datelor și respectarea drepturilor persoanelor fizice 

(art. 35 din Regulament), după caz; 

• cartografierea prelucrărilor de date cu caracter personal (art. 30 din Regulament). 
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Responsabilul cu protectia datelor – DPO 

Desemnarea responsabilului cu protecția datelor este obligatorie atunci când: 

- prelucrarea este efectuată de o autoritate sau un organism public, cu excepția instanțelor 

care acționează în exercițiul funcției lor jurisdicționale; 

- Autoritățile și organismele publice sunt: Camera Deputaților și Senatul, Administrația 

Prezidențială, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației 

publice centrale, autoritățile și instituțiile publice autonome, autoritățile administrației publice 

locale și deja nivel județean, alte autorități publice, precum și instituțiile din 

Subordinea/coordonarea acestora; de asemenea, sunt asimilate autorităților / organismelor 

publice și unitățile de cult și asociațiile și fundațiile de utilitate publică - art. 2 alin. (1) lit. a) 

și art. 10 din Legea nr. 190/2018. 

- activitățile principale ale operatorului sau ale persoanei împuternicite de operator constau 

în operațiuni de prelucrare care, prin natura, domeniul de aplicare și/sau scopurile lor, 

necesită o monitorizare periodică și sistematică a persoanelor vizate pe scară largă; 

- activitățile principale ale operatorului sau ale persoanei împuternicite de operator constau 

în prelucrarea pe scară largă a unor categorii speciale de date sau a unor date cu caracter 

personal privind condamnări penale și infracțiuni (art. 37 alin. (1) din Regulament); 

- în alte cazuri decât cele mai sus menţionate, operatorul sau persoana împuternicită de 

operator ori asociaţiile şi alte organisme care reprezintă categorii de operatori sau de 

persoane împuternicite de operatori pot desemna sau, acolo unde dreptul Uniunii sau 

dreptul intern solicită acest lucru, desemnează un responsabil cu protecţia datelor. 

Responsabilul cu protecţia datelor poate să acţioneze în favoarea unor astfel de asociaţii şi 

alte organisme care reprezintă operatori sau persoane împuternicite de operatori. 

Responsabilul cu protecţia datelor este desemnat pe baza: calităţilor profesionale, în special, a 

cunoştinţelor de specialitate în dreptul şi practicile din domeniul protecţiei datelor; capacităţii de a-

și îndeplini sarcinile. 

 

Conditii legale pentru prelucrarea datelor cu caracter personal 

Prelucrarea este legală numai dacă și în masura în care se aplică cel puțin una din următoarele 

condiții: 

- când persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale pentru unul 

sau mai multe scopuri specifice; 
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- când prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată 

este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea 

unui contract; 

- când prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine 

operatorului; 

- când prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau 

ale altei persoane fizice; 

- când prelucrarea este necesară pentru îndeplinira unei sarcini care servește unui interes 

public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul; 

- când prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau o 

parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile 

fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, 

în special atunci când persoana vizată este un copil (nu se aplică în cazul prelucrării 

efectuate de autorități publice în îndeplinirea atribuțiilor lor). 

Conditiile de prelucrare a datelor cu caracter special 

Prelucrarea de date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile 

politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate și 

prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, 

de date privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei 

persoane fizice este interzisă. 

Prelucrarea acestor categorii de date este permisă numai în următoarele condiții: 

- persoana vizată și-a dat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu 

caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice; 

- prelucrarea este necesară în scopul îndeplinirii obligațiilor și al exercitării unor drepturi 

specifice ale operatorului sau ale persoanei vizate în domeniul ocupării forței de muncă și 

al securității sociale și protecției sociale; 

- prelucrarea este necesară pentru protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale 

unei alte persoane fizice, atunci când persoana vizată se află în incapacitate fizică sau 

juridică de a-și da consimțământul; 

- prelucrarea este efectuată în cadrul activităților lor legitime și cu garanții adecvate de către 

o fundație, o asociație sau orice alt organism fără scop lucrativ și cu specific politic, filozofic, 

religios sau sindical; 
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- prelucrarea se referă la date cu caracter personal care sunt făcute publice în mod manifest 

de către persoana vizată; 

- prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în 

instanță sau ori de câte ori instanțele acționează în exercițiul funcției lor judiciare; 

- prelucrarea este necesară din motive de interes public major, în baza dreptului UE sau a 

dreptului intern; 

- prelucrarea este necesară în scopuri legate de medicina preventivă sau a muncii, de 

evaluarea capacității de muncă a angajatului, de stabilirea unui diagnostic medical, de 

furnizarea de asistență medicală sau socială sau a unui tratament medical sau de 

gestionarea sistemelor și serviciilor de sănătate sau de asistență socială; 

- prelucrarea este necesară din motive de interes public în domeniul sănătății publice, cum 

ar fi protecția împotriva amenințărilor transfrontaliere grave la adresa sănătății sau 

asigurarea de standarde ridicate de calitate și siguranță a asistenței medicale și a 

medicamentelor sau a dispozitivelor medicale; 

- prelucrarea este necesară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare 

științifică sau istorică ori în scopuri statistice. 

- Prelucrarea datelor genetice, biometrice sau a datelor privind sănătatea, în scopul realizării 

unui proces decizional automatizat sau pentru crearea de profiluri, este permisă cu 

consimţământul explicit al persoanei vizate sau dacă prelucrarea este efectuată în temeiul 

unor dispoziţii legale exprese, cu instituirea unor măsuri corespunzătoare pentru protejarea 

drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanei vizate. 

 

Conditii de acordare si valabilitate a consimtamantului 

Consimțământul persoanei vizate trebuie acordat printr-o acțiune neechivocă care să constituie o 

manifestare liber exprimată, specifică, în cunoștință de cauză și clară a acordului persoanei vizate 

pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal, cum ar fi: 

- declarație făcută în scris într-o formă inteligibilă și ușor accesibilă, utilizând un limbaj clar și 

simplu; 

- declarație în format electronic - bifarea unei căsuțe atunci când persoana vizitează un site; 

- declarație exprimată verbal. 

Absența unui răspuns, căsuțele bifate în prealabil sau absența unei acțiuni nu constituie un 

consimțământ. 
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Consimțământul trebuie să vizeze toate activitățile de prelucrare efectuate în același scop sau în 

aceleași scopuri. Dacă prelucrarea datelor se face în mai multe scopuri, consimțământul trebuie 

dat pentru toate scopurile prelucrării. 

Operatorul trebuie să fie în măsură să demonstreze faptul că persoana vizată și-a dat 

consimțământul pentru operațiunea de prelucrare a datelor cu caracter personal. 

Atunci când se evaluează dacă consimţământul este dat în mod liber, se ţine seama cât mai mult 

de faptul că, printre altele, executarea unui contract, inclusiv prestarea unui serviciu, este 

condiţionată sau nu de consimţământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care 

nu este necesară pentru executarea acestui contract. 

 

Evidenta prelucrarii datelor 

Fiecare operator sau persoană împuternicită trebuie să păstreaze, atât în scris cât și în format 

electronic, o evidență a activităților de prelucrare. Evidenta prelucrărilor DCP se face in Registrul 

prelucrarilor de DCP detaliat in Anexa 1. 

Registrul cu prelucrările DCP se afla postat pe Share Point si este accesibil fiecarui angajat care 

poate prelucra DCP la un moment dat. Obligatia de notificare si actualizare in registru revine 

fiecarei personae care prelucreaza DCP (personal, sales, financiar-contabil, marketing, training 

etc.) 

Evidența prelucrării cuprinde toate următoarele informații: 

- numele și datele de contact ale operatorului și, după caz, ale operatorului asociat, ale 

reprezentantului operatorului și ale responsabilului cu protecția datelor; 

- scopurile prelucrării; 

- descriere a categoriilor de persoane vizate și a categoriilor de date cu caracter personal; 

- categoriile de destinatari cărora le-au fost sau le vor fi divulgate datele cu caracter personal, 

inclusiv destinatarii din țări terțe sau organizații internaționale; 

- dacă este cazul, transferurile de date cu caracter personal către o țară terță sau o 

organizație internațională; 

- termenele-limită preconizate pentru ștergerea diferitelor categorii de date; 

- descrierea generală a măsurilor tehnice și organizatorice de securitate. 

Situațiile de excepție prevăzute de art. 30 alin. (5) din Regulamentul (UE) 2016/679 sunt de strictă 

interpretare. 
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Consimţământul ar trebui acordat printr-o acţiune neechivocă care să constituie o manifestare liber 

exprimată, specifică, în cunoştinţă de cauză şi clară a acordului persoanei vizate pentru prelucrarea 

datelor sale cu caracter personal, ca de exemplu o declaraţie făcută în scris, inclusiv în format 

electronic, sau verbal. Acesta ar putea include bifarea unei căsuţe atunci când persoana vizitează 

un site, alegerea parametrilor tehnici pentru serviciile societăţii informaţionale sau orice altă 

declaraţie sau acţiune care indică în mod clar în acest context acceptarea de către persoana vizată 

a prelucrării propuse a datelor sale cu caracter personal. 

Prin urmare, absenţa unui răspuns, căsuţele bifate în prealabil sau absenţa unei acţiuni nu ar trebui 

să constituie un consimţământ. Consimţământul ar trebui să vizeze toate activităţile de prelucrare 

efectuate în acelaşi scop sau în aceleaşi scopuri. Dacă prelucrarea datelor se face în mai multe 

scopuri, consimţământul ar trebui dat pentru toate scopurile prelucrării. În cazul în care 

consimţământul persoanei vizate trebuie acordat în urma unei cereri transmise pe cale electronică, 

cererea respectivă trebuie să fie clară şi concisă şi să nu perturbe în mod inutil utilizarea serviciului 

pentru care se acordă consimţământul. 

În ceea ce priveşte oferirea de servicii ale societăţii informaţionale în mod direct unui copil, 

prelucrarea datelor cu caracter personal ale unui copil este legală dacă copilul are cel puţin vârsta 

de 16 ani.  

Dacă copilul are sub vârsta de 16 ani, respectiva prelucrare este legală numai dacă şi în măsura 

în care consimţământul respectiv este acordat sau autorizat de titularul răspunderii părinteşti 

asupra copilului. 

8. Dispoziții finale 

Activitatea de practică a elevilor este finanțată în cadrul proiectului ”Consiliere profesională și stagii 

de practică în domeniul turismului și alimentației pentru elevii din regiunea Nord-Vest” – cod SMIS 

130627”, finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-

2020. 

Prezenta Metodologie poate fi actualizată în conformitate cu modificările ulterioare ale prevederilor 

legale în domeniu, sau cu alte modificări care vor face obiectul unei Notificări sau a unui Act 

Adițional la contractual de finanțare încheiat între Asociația Grupul de Acțiune Locală Lider Bistrița-

Năsăud și Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman. 
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Anexe 

Anexa 1 
ACORD DE PARTENERIAT 

Nr. ______/_________ 

între 

 

Unitatea de învățământ …………….., cu sediul în ………..............…., str. .…………., nr. …,  județul/municipiul …............., 

telefon ………., fax: ….…., e-mail, …………., CUI ….……….., reprezentată legal prin …………………......................................., 

având funcția de director 

Și 

Operatorul economic (denumit în continuare partener de practică) ………………… cu sediul în ……………, str. …………, nr. …., 

județul/municipiul ………, identificat cu J ……….., CUI ………, telefon …......., fax ....……., e-mail ………………reprezentat legal  

prin ………...........…, având funcția de ……………………….. 

Art. 1. Obiectivele parteneriatului:  

Efectuarea stagiului de practică al elevilor unității de învățământ, profil: ______________________________. Acest 

obiectiv are în vedere: cresterea participarii elevilor din invatamantul secundar superior si tertiar non-universitar din 

regiunea Nord-Vest la programe de invatare la locul de munca si dezvoltarea deprinderilor socio-profesionale prin 

organizarea de stagii de practica. 

Art. 2. Activități generale în cadrul parteneriatului:  

Primirea de elevi în practică în cadrul instituției și plasarea acestora în situații reale de muncă; 

Supravegherea și evaluarea activității practicanților atât de către cadrul didactic supervizor cât și de către tutorele de 

practică. 

Participarea personalului calificat din instituție la instruirea practică a studenților.  

Acordarea de asistență pentru inserția profesională a absolvenților și informarea acestora cu privire la ofertele de 

muncă din instituție.  

Art.3. Alte prevederi: 

Obiectivele și activitățile prezentului acord de parteneriat pot fi completate pe parcurs, cu acordul ambelor părți. 

Prezentul acord de parteneriat constituie cadrul general pe baza căruia se vor încheia convenții de practică pentru 

fiecare student în parte. 

Din partea Unității de Învățământ persoana de contact/responsabilă pentru derularea acordului este dna/dnul 

_____________(nume, date de contact), iar din partea Partenerului de practică persoana de contact/responsabil(ă) 

pentru derularea acordului este dna/dnul _______________ (nume, date de contact).  

Prezentul acord de parteneriat se încheie pe o perioadă de 3 ani, începând cu data semnării și înregistrării documentului. 

Cererea de reziliere trebuie formulată în scris și transmisă celeilalte părți cu cel puțin o lună înainte de expirarea 

perioadei de valabilitate a acordului și cu cel puțin 15 zile înainte de data rezilierii. 

Prezentul acord de parteneriat a fost încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.  

 

Părți semnatare: 

 

Unitatea de învățământ      Partener de practică    

Reprezentant legal, director     Reprezentant legal, funcția .................. 

Numele și prenumele ………………………....     Numele și prenumele …………………… 

Semnătura ………………………      Semnătura …………………………. 

Data ............................      Data ............................ 
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Anexa 2 
CONTRACT 

de pregătire practică în cadrul proiectului proiectului Consiliere profesională și stagii de practică în domeniul 

turismului și alimentației pentru elevii din regiunea Nord-Vest – cod SMIS 130627” 

 

CAPITOLUL I 

Părțile contractante 

 

 Prezentul contract se încheie între: 

1. Operatorul economic (denumit în continuare partener de practică) ………………… cu sediul în ……………, str. 
…………, nr. …., județul/municipiul ………, identificat cu J ……….., CUI ………, telefon …......., fax ....……., e-mail 
………………reprezentat legal  prin ………...........…, având funcția de ……………………….. 

 
2. Unitatea de învățământ …………….., cu sediul în ………..............…., str. .…………., nr. …,  județul/municipiul  

…............., telefon ………., fax: ….…., e-mail, …………., CUI ….……….., reprezentată legal prin 
…………………......................................., având funcția de director 

       și 

3. Elevul/(a) ……………………………………………............…………………  [denumit(ă) în continuare practicant], având codul 
numeric personal (CNP) ............................, înscris(ă) în anul școlar …………..…. în clasa ……….…………., domeniul 
de pregătire profesională ...................................................., calificarea ……………………………………………., nivelul de 
calificare3 …, reprezentat(ă) prin4 .......................................................... în calitate de părinte/tutore/susținător 
legal, cu domiciliul în localitatea ………………….………….……, str. …………………….………………, nr. …., 
județul/municipiul ……………… 

 

CAPITOLUL II 

Obiectul contractului, scopul și durata acestuia 

Art. 1. - (1) Prezentul contract stabilește drepturile și obligațiile părților privind pregătirea practică organizată la 

operatorul economic partener de practică sau în alte locații stabilite de acesta și menționate în anexa pedagogică a 

prezentului contract, ca parte a programului de pregătire profesională prin proiectul proiectului Consiliere profesională 

și stagii de practică în domeniul turismului și alimentației pentru elevii din regiunea Nord-Vest – cod SMIS 130627. 

(2) Prezentul contract are ca scop formarea profesională de calitate a elevului în calificarea de 

…………………………………………………., în vederea pregătirii lui pentru angajare după absolvire în conformitate cu nivelul de 

pregătire și competențele certificate. 

(3) Prezentul contract se încheie pentru anul școlar5.................................. 

(4) Pregătirea practică este organizată în conformitate cu Metodologia de organizare și funcționare a învățământului 

dual aprobată prin Ordinul ministrului educației nationale nr. 3554/2017, și în aplicarea prevederilor convenite prin 

contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, încheiat între operatorul 

economic, unitatea de învățământ și unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea de învățământ, 

denumit în continuare contract de parteneriat. 

 
3 Se completează nivelul de calificare, conform Cadrului Național al Calificărilor. 
4 Se completează - numai în cazul elevului minor - cu numele și prenumele părintelui/tutorelui/susținătorului legal al elevului 
5 Contractul individual de pregătire practică se încheie, de regulă, pentru fiecare an de pregătire, la începutul anului școlar, în termen de maximum 
două săptămâni de la începerea cursurilor. 
Contractul individual de pregătire practică se poate încheia și pentru întreaga durată de pregătire în învățământul dual, în termen de maximum 
două săptămâni de la începerea cursurilor din primul an școlar, cu condiția actualizării în funcție de eventuale modificări. În cazul în care contractual 
se încheie pentru întreaga durată de pregătire se înlocuiește anul școlar cu perioada care acoperă întreaga durată de pregătire. 



 
 
 

 

28 

(5) Pregătirea practică vizează dobândirea rezultatelor învățării menționate în anexa pedagogică care face parte 

integrantă din prezentul contract, în conformitate cu Standardul de pregătire profesională și curriculumul în vigoare 

pentru calificarea menționată la art. (1), alin. (2). Modalitățile de derulare și conținutul stagiului de pregătire practică 

sunt descrise în prezentul contract și în anexa pedagogică. 

(6) În cazul accesării unor proiecte pentru susținerea financiară a pregătirii practice care face obiectul prezentului 

contract se va evita dubla finanțare din fonduri publice interne sau externe. 

CAPITOLUL III 

Statutul practicantului 

Art. 2. - (1) Practicantul păstrează, pe toată durata pregătirii teoretice și practice, statutul de elev al unității de 

învățământ.  

(2) Operatorul economic partener de practică poate organiza, de comun acord cu unitatea de învățământ și în 

conformitate cu reglementările legale aplicabile, stagii suplimentare de pregătire practică pentru elevii cu situația 

școlară neîncheiată din cauza absențelor sau care nu au obținut medii de trecere la stagiile de pregătire practică sau la 

pregătirea practică din cadrul modulelor din planul de învățământ pentru calificarea respectivă. 

(3) În afara situațiilor prevăzute la alin. (2), se pot organiza stagii suplimentare de pregătire practică, numai în timpul 

liber al elevului sau în perioada vacanțelor școlare, cu acordul elevului, respectiv al părintelui/ tutorelui legal instituit al 

elevului minor, pe baza unui contract de muncă încheiat cu respectarea prevederilor legislației muncii6 și cu condiția de 

a nu afecta îndeplinirea obligațiilor școlare ale elevului. 

(4) Pentru situațiile menționate la alin. (3), partenerul de practică se obligă să înștiințeze unitatea școlară și să convină 

împreună cu aceasta cu privire la modalitățile de corelare a programului de lucru cu programul de pregătire al elevului. 

CAPITOLUL IV 

Drepturile și obligațiile practicantului 

Art. 3. - Practicantul are dreptul: 

a) la respectarea imaginii, demnității și personalității proprii; 

b) la protecția datelor personale, cu excepția situațiilor prevăzute de lege; 

c) de a învăța, inclusiv în cadrul pregătirii la partenerul de parctică, într-un mediu care sprijină libertatea de 

expresie fără încălcarea drepturilor și libertăților celorlalți participanți. Libertatea de exprimare nu poate 

prejudicia demnitatea, onoarea, viața particulară a persoanei și nici dreptul la propria imagine. Nu se consideră 

libertate de expresie următoarele manifestări: comportamentul jignitor față de personalul partenerului de 

practică și față de colegi, denigrarea in orice fel a partenerului de practica sau a angajatilor acestuia, utilizarea 

invectivelor și a limbajului trivial, alte manifestări ce încalcă normele de moralitate; 

d) să își desfășoare activitatea practică în condiții care respectă normele de igienă, de sănătate și securitate în 

muncă, de protecție civilă și de pază contra incendiilor; 

e) la educație și formare profesională de calitate în timpul pregătirii la partenerul de practică, prin asigurarea 

condițiilor materiale adecvate pentru aplicarea corectă și parcurgerea integrală a curriculum-ului și prin 

utilizarea de către tutorele de practică în colaborare cu cadrul didactic coordonator a celor mai adecvate 

strategii didactice, în vederea formării și dezvoltării competențelor cheie și profesionale în confomitate cu 

activitățle și rezultatele învățării precizate în anexa pedagogică; 

f) de a participa la programele de pregătire suplimentară organizate de partenerul de practică și/sau unitatea de 

învățământ pentru recuperarea absențelor motivate sau pentru remedierea rezultatelor obținute la pregătirea 

teoretică și practică; recuperarea prin aceste programe de pregătire suplimentară a absențelor nemotivate se 

poate realiza doar cu acordul operatorului economic partener de practică, în condițiile stabilute de acesta: 

g) de a primi informații cu privire la planificarea activităților de pregătire practică și modul de evaluare; 

 
6 În cazul contractelor de muncă în perioada vacanțelor școlare angajtorii pot beneficia de prevederile Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării 
în muncă a elevilor și studenților., cu modificările ulterioare.  
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h) de a beneficia de o evaluare obiectivă și corectă și de a fi informat privind notele acordate, inclusiv la pregătirea 

practică; 

i) de a-i fi consemnată în evidențele de practică și în catalog absența doar în cazul în care nu este prezent la 

programul de pregătire; este interzisă consemnarea absenței ca mijloc de coerciție;  

j) să beneficieze de “bursa profesională” și/sau alte forme de sprijin acordate din fonduri publice în baza 

reglemetărilor legale în vigoare; 

k) să beneficieze de susținere financiară și alte forme de sprijin material și stimulente acordate de operatorul 

economic partener de practică, precizate la art. 5 din prezentul contract; 

l) de a beneficia de tratament nediscriminatoriu la locul de practică. Partenerul de practică și unitatea de 

învățământ se vor asigura că niciun elev nu este supus discriminării sau hărțuirii pe criterii de rasă, etnie, limbă, 

religie, sex, convingeri, dizabilități, naționalitate, cetățenie, vârstă, orientare sexuală, stare civilă, cazier, tip de 

familie, situație socioeconomică, probleme medicale, capacitate intelectuală sau alte criterii cu potențial 

discriminatoriu; 

m) să beneficieze de toate drepturile conferite prin statutul elevului7; 

n) să fie informat în legătură cu reglementările legale în vigoare din care decurg drepturile și obligațiile sale. 

Art. 4 - Practicantul este obligat: 

a) să respecte toate îndatoririle care-i revin prin statutul elevului și regulamentul de organizare și funcționare al 

unității de învățământ; 

b) să respecte reglementările de ordine interioară ale operatorului economic partener de practică, în acord cu 

statutul său de elev practicant; 

c) să respecte prevederile contractului de pregătire practică și ale anexei pedagogice, care face parte integrantă 

din prezentul contract; 

d) să frecventeze programul stabilit pentru activitățile de pregătire teoretică și practică; 

e) să se pregătească în mod corespunzător pentru a dobândi competențele și a-și însuși cunoștințele, deprinderile 

și atitudinile prevăzute de standardul de pregătire profesională și programele școlare pentru calificarea 

respectivă; 

f) să execute activitățile solicitate de tutore, prevăzute în anexa pedagogică, după o prealabilă instruire;  

g) să-și însușească și să respecte, în acord cu statutul său de elev practicant, normele de securitate și sănătate în 

muncă, normele de prevenire și de stingere a incendiilor, normele de protecție civilă, precum și normele de 

protecție a mediului;  

h) sa utilizeze echipamentul de lucru/protecție exclusiv la locul de practică; 

i) în caz de îmbolnăvire pe timpul practicii la operatorul economic, să anunțe tutorele și cadrul didactic 

coordonator de practică, direct sau prin intermediul părinților/ tutorelui/ susținătorului legal, în termen de 

max. 48 ore, să se prezinte la cabinetul medical și, în funcție de recomandările medicului, mai ales în cazul unei 

afecțiuni contagioase, să nu pună în pericol sănătatea colegilor sau a personalului din unitate. La solicitarea 

operatorului economic partener de practică, va efectua examinările suplimentare de medicină a muncii 

conform prevederilor art. 6, lit. d); 

j) să recupereze activitățile de practică la care a absentat, inclusiv din motive medicale, conform unui program 

de pregătire convenit cu tutorele și coordonatorul de practică; 

k) să utilizeze și să completeze un caiet de practică; acesta va cuprinde informații privind activitățile 

desfășurate pe perioada stagiului de pregătire practică, sarcinile și temele de lucru realizate, precum și 

observațiile personale privitoare la activitatea depusă. Caietul de practică este verificat periodic de către 

tutore și cadrul didactic coordonator de practică și furnizează dovezi privind desfășurarea pregătirii 

practice, luate în considerare la evaluarea pregătirii dobândite de practicant. 

 
7 Statutul elevului aprobat prin Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 4742/10.08.2016. 
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l) să nu folosească, în niciun caz, informațiile la care are acces în timpul practicii despre partenerul de practică 

sau clienții săi, pentru a le comunica unui terț sau pentru a le publica, chiar după terminarea pregătirii, decât 

cu acordul respectivului partener de practică. 

CAPITOLUL V 

Susținerea financiară și alte forme de sprijin material și stimulente acordate de operatorul economic partener de 

practică8 

Art.5. - (1) Elevul practicant beneficiază de susținerea financiară și alte forme de sprijin material și stimulente acordate 
de operatorul economic partener de practică9, după cum urmează: 

a) Bursă în valoare de 600 lei/lună, pentru un număr de…. luni10 
b) Alte forme de sprijin material și stimulente acordate de operatorul economic partener de practică11: 

- Transport la și de la locul de practică; 

- Asigurarea unei mese/zi la locul de practică; 

- Cazare în localitatea de derulare a practicii 

- (altele) …….. 
(2) Susținerea financiară, stimulentele și alte forme de sprijin prevăzute la alin. (1) se acordă în următoarele condiții: 

a) Condiții pentru acordarea bursei lunare12: 

- Frecvență (prezența la pregătirea teoretică și practică):  
..................................................... 

- Promovarea disciplinelor/modulelor din planul de învățământ: 
..................................................... 

- Rezultate la evaluări teoretice și practice: 
..................................................... 

- Rezultate la evaluarea comportamentală și de atitudine: 
..................................................... 

b) Condiții pentru alte forme de sprijin material și stimulente acordate elevului de către operatorul economic 
partener de practică13: 

- Asigurare de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate 
în timpul practicii: 
………………………………….. 

- Transport la și de la locul de practică: 
………………………………….. 

- Asigurarea unei mesei/zi la locul de practică: 
………………………………….. 

- Cazare în localitatea de derulare a practicii 
………………………………….. 

 
8 Formele de sprijin acordat elevilor de către partenerul de practică vor respecta principiile egalității de șanse și tratamentului nediscriminatoriu 
față de criteriile menționate la art. 3. lit. l). Eventuale forme de sprijin acordate școlii de către operatorul economic, în afara celor asumate prin 
acordul de parteneriat încheiat între operatorul economic, școală și unitatea adminsitrativ-teritorială, vor fi evidențiate separat, de exemplu prin 
introducerea la sfârșitul articolului 5 a unui alineat disitinct. 
9 Se completează selectând, după caz, doar formele de susținere financiară, stimulente și alte forme de sprijin acordate elevilor, care au fost 
prevăzute în anexa nr. 2 la contractul de parteneriat. 
10 Cuantumul bursei se stabilește cel puțin la nivelul bursei profesionale acordate din fonduri publice și se acordă pentru toată perioadă de pregătire 
teoretică şi practică din anul şcolar/anii școlari pentru care se încheie contractul de practică, în funcție de durata contractului menționată la art. 1. 
Este o componentă obligatorie în învăţământul dual, prevăzută în contractul de parteneriat. 
11 Se completează selectând, după caz, doar formele de susținere financiară, stimulente și alte forme de sprijin acordate elevilor, care au fost 
prevăzute în anexa nr. 2 la contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual încheiat între operatorul 
economic, unitatea de învățământ și unitatea administrativ-teritorială. 
12 Se completează în conformitate cu condițiile care au fost prevăzute în anexa nr. 2 la contractul de parteneriat. Se detaliază, după caz, și se 
precizează situațiile în care se suspendă sau încetează acordarea bursei lunare oferite de operatorul economic partener de practică. 
13 Se completează selectând, după caz, doar formele de susținere financiară, stimulente și alte forme de sprijin acordate elevilor, care au fost 
prevăzute în anexa nr. 2 la contractul de parteneriat. Se completează și se detaliază, după caz, condițiile prevăzute în anexa nr. 2 a contractului de 
parteneriat. 
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- (altele) …….. 
CAPITOLUL VI 

Drepturile și obligațiile operatorului economic partener de practică 

Art. 6. - Operatorul economic partener de practică are dreptul: 

a) să realizeze evaluarea rezultatelor învățării dobândite de elevul practicant, pe durata practicii desfășurate la 

operatorul economic, prin tutorele de practică, care se consultă în acest scop cu cadrul didactic coordonator 

de practică desemnat de unitatea de învățământ, în condițiile convenite cu acesta; 

b) să propună și să organizeze, în colaborare cu unitatea de învățământ, stagii suplimentare de pregătire practică 

pentru elevii cu situația școlară neîncheiată din cauza absențelor sau care nu au obținut medii de trecere la 

stagiile de pregătire practică sau la pregătirea practică din cadrul modulelor din planul de învățământ pentru 

calificarea respectivă; 

c) să fie informat în scris de către unitatea de învățământ, în primele ... zile14 lucrătoare ale fiecărei luni, pentru 

luna anterioară, cu privire la frecvența și situația școlară a elevilor cu care a încheiat contracte de practică; 

d) să solicite examinări suplimentare de medicină a muncii pentru verificarea situației medicale a elevului, în 

legătură cu motivarea absențelor la practică și eventuale incompatibilități medicale cu specificul activității la 

locul de practică. Examinările suplimentare de medicină a muncii se asigură și se suportă de operatorul 

economic partener de practică; 

e) să propună și să organizeze stagii suplimentare de pregătire practică și în afara situațiilor prevăzute la lit. b), 

dar numai în timpul liber al elevului sau în perioada vacanțelor școlare, cu acordul elevului, respectiv al 

părintelui/tutorelui legal instituit al elevului minor, cu respectarea prevederilor legislației muncii și cu condiția de a 

nu afecta îndeplinirea obligațiilor școlare ale elevului; 

f) să participe la organizarea și desfășurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor, în 

colaborare cu unitatea de învățământ, în conformitate cu reglementările în vigoare și în condițiile stabilite de 

comun acord cu aceasta;  

g) să stabilească cuantumul și criteriile de acordare a susținerii financiare, stimulentelor și altor forme de sprijin 

pentru elevi, cu respectarea reglementărilor legale și în condițile asumate prin prezentul contract și contractul 

de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual încheiat între operatorul 

economic, unitatea de învățământ și unitatea administrativ-teritorială; 

Art. 7. - Operatorul economic partener de practică se obligă: 

a) să încheie, cu unitatea de învățământ și cu elevul sau părintele/ tutorele/ susținătorul legal al acestuia, 

contractul individual de pregătire practică, la începutul fiecărui an școlar, în termen de maximum două 

săptămâni de la începerea cursurilor 15, în conformitate cu metodologia de organizare și funcționare a 

învățământului dual aprobată prin Ordinul ministrului educației nationale nr. 3554/2017; 

b) să asigure cheltuielile cu echipamentul de lucru/de protecție, asumate prin contractul de parteneriat, în 

conformitate Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului 

educației nationale nr. 3554/, conform cerințelor și riscurilor specifice la locul de muncă, pe perioadele de formare 

derulate la operatorul economic; 

c) să asigure cheltuielile cu examinările de medicină a muncii și analize medicale în cazul în care sunt solicitate 

de operatorul economic sau analizele obligatorii în vederea efectuării stagiului de pregătire practică, asumate 

prin contractul de parteneriat (în funcție de domeniul de activitate), în conformitate cu Metodologia de 

 
14 Se completează cu numărul de zile convenit între operatorul economic și unitatea de învățământ. 
15 În cazul în care, în conformitate cu durata contractului prevăzută la art. 1, contractul se încheie pentru întreaga durată de pregătire se adaptează 
formularea de la lit. a)  după cum urmează: “să actualizeze prezentul contract, împreună cu unitatea de învățământ, elevul sau 
părințele/tutorele/susținătorul legal al acestuia, în funcție de eventuale modificări, la începutul fiecărui an școlar, în termen de maximum două 
săptămâni de la începerea cursurilor”. 
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organizare și funcționare a învățământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului educației nationale nr. 

3554/2017; 

d) să asigure condițiile materiale adecvate - utilaje, echipamente, materii prime, materiale consumabile, energie 

și celelalte utilități necesare pentru toate activitățile de practică de care răspunde prin contractul de 

parteneriat, în conformitate cu standardul de pregătire profesională, planurile de învățământ și curriculumul în vigoare 

pentru calificarea precizată la art. 1, alin. ( 2); 

e) să desemneze tutorele de practică responsabil pentru formarea elevului pe parcursul pregătirii practice și 

asigure îndeplinirea responsabilităților acestuia, prezentate în anexa pedagogică a prezentului contract, în 

conformitate cu precizările din anexa nr. 4 a  contractului de parteneriat; 

f)  să stabilească, în parteneriat cu unitatea de învățământ, schemele orare de funcționare a învățământului dual, 

în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual, aprobată prin 

Ordinul ministrului educației naționale nr. 3554/2017,; 

g) să planifice, împreună cu unitatea de învățământ, stagiile de pregătire practică a elevilor în conformitate cu 

prevederile Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului 

educației naționale nr. 3554/2017. 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. Repartizarea la practică la locuri de muncă grele, vătămătoare sau periculoase se 

poate face numai după împlinirea vârstei de 18 ani16; 

h) să asigure instruirea elevului practicant cu privire la regulile de organizare și funcționare internă și normele de 

securitate și sănătate în muncă și să răspundă de aplicarea, pe tot parcursul practicii desfășurate la operatorul 

economic, a măsurilor necesare pentru asigurarea securității și sănătății în muncă a elevului, în  conformitate 

cu legislația în vigoare. Înainte de începerea stagiului de practică, partenerul de practică are obligația de realiza 

informarea cu privire la regulile de organizare și funcționare internă și 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, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

i)    să organizeze, de comun acord cu unitatea de învățământ și în conformitate cu reglementările legale aplicabile, stagii 

suplimentare de pregătire practică pentru elevii cu situația școlară neîncheiată din cauza absențelor motivate sau care 

nu au obținut medii de trecere la stagiile de pregătire practică sau la pregătirea practică din cadrul modulelor din planul 

de învățământ pentru calificarea respectivă; 

j) să realizeze evaluarea rezultatelor învățării dobândite de elevul practicant, pe durata practicii desfășurate la 

operatorul economic, prin tutorele de practică, care se consultă în acest scop cu cadrul didactic coordonator 

de practică desemnat de unitatea de învățământ, în condițiile convenite cu acesta, urmând ca rezultatele să 

fie discutate cu elevul pentru îmbunătățirea performanțelor școlare ale acestuia; 

k) să acorde la timp susținerea financiară și celealte forme de sprijin material și stimulente, în condițiile prevăzute 

la art. 5; 

l) să comunice unității școlare absențele și abaterile disciplinare înregistrate de elev pe parcursul practicii; 

m) să se consulte cu unitatea școlară cu privire la măsurile de remediere a rezultatelor pregătirii practice, inclusiv 

cu privire la îndreptarea/sancționarea unor abateri, pe baza prevederilor din regulamentele de ordine 

interioară ale operatorului economic, statutului elevului și regulamentului intern de organizare și funcționare 

a unității de învățământ.  

 
16 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, cu modificările și completările ulterioare. 
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Art. 8 - (1) Înainte de începerea stagiului de practică, partenerul de practică are obligația de a asigura instruirea practicantului cu 

privire la normele de securitate și sănătate în muncă în conformitate cu legislația în vigoare.  

(2) 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 nr. 53/2003 – 

Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

(3) 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. 

(4) Partenerul de practică are obligația de a informa practicantul asupra riscurilor profesionale conform legislației în vigoare. 

(5) Partenerul de practică completează secțiunile corespunzătoare din Certificatul de pregătire practică, în conformitate 

cu modelul din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educației naționale nr. 4798/2017 privind aprobarea Contractului de 

pregătire practică a elevilor din învățământul dual,  prin care se atestă activitățile desfășurate de practicant, rezultatele 

învățării dobândite de acesta și rezultatul obținut în urma evaluării. Certificatul de pregătire practică, completat și 

semnat de partenerul de practică este transmis unității de învățământ pentru a fi eliberat elevilor. 

CAPITOLUL VII 

Drepturile și obligațiile unității de învățământ 

Art. 9. - Unitatea de învățământ are dreptul: 

a) să-și exercite atribuțiile care-i revin, în baza reglementărilor legale în vigoare, privind organizarea și derularea 

procesului de pregătire a elevilor și stabilirea schemelor orare de funcționare a programelor de învățământ 

dual, prin consultare cu operatorii economici parteneri; 

b) să realizeze evaluarea continuă a elevilor la activitățile de pregătire teoretică precum și la pregătirea practică 

din modulele de specialitate desfășută în unitatea de învățământ; 

c) să participe la evaluarea rezultatelor învățării dobândite de elevul practicant pe durata practicii desfășurate la operatorul 

economic, prin cadrul didactic coordonator de practică, care colaborează în acest scop cu tutorele desemnat de operatorul 

economic, în condițiile convenite cu acesta; 

d) să inițieze măsuri de pregătire pentru remedierea situației elevilor cu progres întârziat, inclusiv prin organizarea, 

în colaborare cu operatorii economici parteneri, de stagii suplimentare de pregătire practică pentru elevii cu 

situația școlară neîncheiată din cauza absențelor sau care nu au obținut medii de trecere la stagiile de pregătire 

practică sau la pregătirea practică din cadrul modulelor din planul de învățământ pentru calificarea respectivă; 

e) să organizeze, în colaborare cu operatorii economici, în conformitate cu reglementările în vigoare și în condițiile 

stabilite de comun acord cu aceștia, desfășurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor. 

f) să fie informată în scris, cu privire la absențele și abaterile disciplinare înregistrate de elev pe parcursul practicii; 

g) să fie consultată cu privire la măsurile propuse de operatorul economic, de remediere a rezultatelor pregătirii 

practice, inclusiv cu privire la îndreptarea/sancționarea unor abateri, pe baza prevederilor din regulamentele 

de ordine interioară ale operatorului economic, statutului elevului și regulementului intern de organizare și 

funcționare a unității de învățământ. 

Art. 10. - Unitatea de învățământ se obligă: 

a) să încheie, împreună cu operatorul economic partener de practică, elevul sau părintele/ tutorele/ susținătorul 

legal al acestuia, contractul individual de pregătire practică, la începutul fiecărui an școlar, în conformitate cu 

Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual aprobată prin Ordinul ministrului educației 

nationale nr. 3554/2017; 

b) să asigure spațiile de instruire cu dotările aferente pentru pregătirea teoretică și pentru componenta de 

pregătire practică (laborator tehnologic și instruire practică) din modulele de specialitate, convenită a se 

desfășura la unitatea de învățământ, în concordanță cu standardul de pregătire profesională, planurile de 

învățământ și curriculumul în vigoare; 
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c) să asigure materiile prime, materialele consumabile, energia electrică și celelalte utilități necesare componentei 

de pregătire practică (laborator tehnologic și instruire practică) din modulele de specialitate, prevăzută a se 

desfășura la unitatea de învățământ, în concordanță cu standardul de pregătire profesională corespunzător 

calificării profesionale, planurile  de învățământ și curriculumul în vigoare, convenită în anexa nr. 1 a contractului 

de parteneriat; 

d) să asigure resursele umane pentru instruirea teoretică, laboratorul tehnologic și instruirea practică realizată în 

unitatea de învățământ, în conformitate cu reglementările legale în vigoare; 

e) să asigure echipamentele de lucru și de protecție pentru elevi, pe perioadele de formare derulate la unitatea 

de învățământ; 

f) să răspundă de respectarea normelor în vigoare privind asigurarea securității și sănătății în muncă a elevilor, pe 

parcursul perioadelor de formare derulate la unitatea de învățământ; 

g) să asigure condițiile necesare și să angajeze cheltuielile legate de evaluarea și certificarea elevilor, în cazul în 

care centrul de examen pentru certificare este organizat în cadrul unității de învățământ; 

h) să desemneze, în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual, 

aprobată prin Ordinul ministrului educației nationale nr. 3554/2017, câte un cadru didactic coordonator pentru 

fiecare grupă de elevi la instruirea practică, responsabil pentru monitorizarea pregătirii practice derulate la 

operatorii economici; responsabilitățile cadrului didactic coordonator de practică sunt detaliate în Anexa 

pedagogică a prezentului contract; 

i) cadrul didactic coordonator de practică desemnat de unitatea de învățământ colaborează cu tutorele desemnat 

de operatorul economic pentru evaluarea rezultatelor învățării dobândite de elevul practicant pe durata 

practicii desfășurate la operatorul economic și realizează  înregistrarea în documentele școlare a notelor și 

absențelor la practică; 

j) să stabilească, în parteneriat cu operatorii economici parteneri de practică, schemele orare de funcționare a 

învățământului dual, în conformitate cu prevederile din Metodologia de organizare și funcționare a 

învățământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului educației nationale nr. 3554/2017; 

k) să planifice, împreună cu operatorul economic, stagiile de pregătire practică a elevilor și pregătirea practică (laborator 

tehnologic și instruire practică) din modulele de specialitate, în conformitate cu prevederile din Metodologia de organizare 

și funcționare a învățământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului educației nationale nr. 3554/2017; 

l) să asigure, în colaborare cu operatorii economici parteneri de practică, organizarea și desfășurarea examenului 

de certificare a calificării profesionale a elevilor, în conformitate cu reglementările legale în vigoare; 

m) să asigure, în colaborare cu operatorii economici, în conformitate cu reglementările în vigoare și în condițiile stabilite de 

comun acord cu aceștia, organizarea și desfășurarea evaluării continue a elevilor; 

n) să asigure celelalte drepturi ale elevilor prevăzute de legislația în vigoare; 

o) să elibereze certificatul de pregătire practică, în urma completării și semnării acestuia de către partenerul de 

practică și unitatea de învățământ, conform modelului din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educației naționale 

nr. 4798/2017. 

Art. 11.-  În cazul în care elevului i se reziliază contractul individual de pregătire practică, unitatea de învățământ și, după 

caz, inspectoratul școlar, vor identifica soluțiile aplicabile pentru a-i asigura condițiile de finalizare a învățământului 

obligatoriu și a formării profesionale, în aceeași sau în altă unitate de învățământ. 

CAPITOLUL VIII 

Persoane responsabile desemnate de partenerul de practică și unitatea de învățământ 

Art. 12. - (1) Tutorele (persoana care va avea responsabilitatea practicantului din partea partenerului de practică este 

 Domnul/Doamna...……………………………... 

 Funcția …………………………………............... 

 Tel: ……………… fax:…………………… e-mail: ………………………………………… 
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(2) Cadrul didactic – coordonator de practică, responsabil cu monitorizarea derulării stagiului de pregătire practică din 

partea unității de învățământ este: 

 Domnul/Doamna…………………………………. 
 Funcția ……………………………………………. 
 Tel: ……………… fax: ………………….. e-mail: …………………………………………. 

CAPITOLUL IX 

Evaluarea stagiului de pregătire practică 

Art. 13. - (1) Evaluarea rezultatelor învățării dobândite de elevul practicant pe durata practicii desfășurate la operatorul 

economic, este realizată prin tutorele de practică, care se consultă în acest scop cu cadrul didactic coordonator de 

practică desemnat de unitatea de învățământ, în condițiile convenite cu acesta. Vor fi evaluate atât nivelul de dobândire 

a rezultatelor învățării, 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.) utilizînd în acest scop fișe de observație, teste/probe de evaluare, caietul de practică. 

(2) Cadrul didactic coordonator de practică răspunde de înregistrarea în documentele școlare a notelor și absențelor la 

practică. 

(3) Activitățile realizate în timpul practicii la operatorul economic și rezultatele învățării dobândite de practicant sunt 

consemnate în Certificatul de pregătire practică eliberat la sfârșitul fiecărui an școlar, conform modelului din anexa nr. 

2 la Ordinul ministrului educației naționale nr. 4798/2017.  

CAPITOLUL X 

Răspunderea părților 

Art. 14. - Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin prezentul contract atrage 

răspunderea părții în culpă, în afară de cazurile exoneratoare prevăzute de lege. 

CAPITOLUL XI 

Modificarea contractului 

Art. 15. - (1) Orice modificare adusă clauzelor prezentului contract se face prin act adițional, cu acordul părților. 

(2) Partea contractantă care solicită modificarea contractului va transmite celorlalte părți o adresă/notificare scrisă, 

care va prevedea modificările pe care vrea să le aducă, cu cel puțin 15 zile înainte de operarea modificării. 

(3) Modificarea contractului nu poate acționa decât pentru viitor. Orice act adițional încheiat retroactiv este nul. 

CAPITOLUL XII 

Forța majoră 

Art. 16. - (1) Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen și/sau de executarea în mod 

necorespunzător (total sau parțial), a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau 

executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege. 

(2) Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celorlalte părți, în termen de 15 zile de la producerea 

evenimentului, urmând ca un certificat sau alt document de la autoritatea competentă certificând apariția situației de 

forță majoră să fie trimis celorlalte părți. 

(3) Dacă în termen de 15 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice cu un 

preaviz de 5 zile încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese. 

CAPITOLUL XIII 

Încetarea contractului 

Art. 17. - (1) Prezentul contract încetează prin ajungerea la termen. 

(2) Oricare dintre părți își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul cu ....luni17 înainte de expirarea termenului 

convenit de părți, printr-o notificare scrisă transmisă celorlalte părți. 

 
17 Numărul de luni se stabileşte ca fiind egal cu numărul de luni de la data semnării contractului până la sfârşitul primului an şcolar pentru care se 
organizează formarea elevilor. 
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(3) Termenele prevăzute la alin. (1) și (2) nu sunt aplicabile în situațiile de forță majoră, precum și în alte situații 

independente de voința părților care conduc la imposibilitatea executării obligațiilor contractuale cum ar fi declanșarea 

procedurilor convenite prin lege pentru firme în caz de faliment, dizolvare/ lichidare voluntară, insolvență, suspendarea 

temporară a activității, reorganizare judiciară, precum și în alte situații obiective.  

(4) Sunt asimilate prevederilor alin. (3) și situațiile în care, ulterior încheierii prezentului contract, se constată 

incompatibilități în legătură cu situația medicală a elevului față de specificul activității și riscurile profesionale la locurile 

de practică, pentru care, în mod obiectiv, independent de voința părților, nu pot fi identificate soluții pentru continuarea 

executării obligațiilor contractuale.   

(5) Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil, dă dreptul 

părții lezate de a cere rezilierea contractului. 

(6) În cazul în care elevul nu respectă obligațiile asumate prin prezentul contract, decizia de reziliere a contractului se 

adoptă de comun acord între partenerul de practică și unitatea de învățământ. 

(7) Pentru aplicarea prevederilor alin. (5) și (6), în prealabil, operatorul economic partener de practică informează în 

scris unitatea de învățământ cu privire la intenția și motivele de reziliere a contractului de practică, însoțite de dovezi în 

acest sens, iar unitatea de învățământ are la dispoziție 5 zile de răspuns în scris în urma evaluării situației, iar în cazul 

unui dezacord să propună modalități de rezolvare pe cale amiabilă a litigiului.  

(8) În cazul unui dezacord între operatorul economic partener de practică și unitatea de învățământ în situațiile 

prevăzute la alin. (7), se aplică prevederile art. 19, alin. (1) privind soluționarea litigiilor pe cale amiabilă, care implică și 

dialogul institutional cu elevul sau părinții/tutorele/susținătorul legal al elevului minor.  

(9) În aplicarea prevederilor prezentului articol, operatorul economic partener de practică și unitatea de învățământ vor 

acționa cu bună credință, într-un efort comun de identificare a măsurilor pedagogice și organizatorice, inclusiv a 

sancțiunilor alternative aplicabile, în conformitate cu reglementările legale privind statutul elevului și regulamentele 

interne ale celor doi parteneri instituționali, pentru continuarea executării contractului, în toate situațiile în care 

abaterile constatate ale elevilor pot fi prevenite sau corijate, cu atât mai mult în cazul elevilor minori aflați în 

învățământul obligatoriu. 

CAPITOLUL XIV 

Comunicări 

Art. 18. - (1) Orice comunicare între părți referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în 

scris. 

(2) Documentele scrise menționate la alin. (1), transmise sau primite de operatorul economic partener de practică sau de 

unitatea de învățământ, trebuie înregistrate atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii. 

(3) Comunicările între părți se pot face și prin e-mail, curier, fax, la adresele specificate de către părți sau la oricare din 

adresele pe care părțile se obligă să și le comunice reciproc. 

(4) Comunicările către elevi sau părinții/tutorele/susținătorul legal al elevului minor, referitoare la îndeplinirea 

prezentului contract, se pot realiza și prin modalități de comunicare directă, orală, cu condiția utilizării unui mijloc 

probator pentru luarea la cunoștință. 

(5) În situația în care una dintre părțile contractante își schimbă adresa de corespondență este obligată să notifice, în 

termen de maxim 5 zile celorlalte părți. 

CAPITOLUL XV 

Soluționarea litigiilor 

Art. 19. - (1) Părțile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, 

orice neînțelegere sau dispută apărută în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 

(2) Dacă după ....... zile de la începerea acestor tratative, părțile contractante nu reușesc să rezolve în mod amiabil o 

divergență contractuală, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din 

România. 
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CAPITOLUL XVI 

Limba care guvernează contractul 

Art. 20. - Limba care guvernează contractul este limba română. 

CAPITOLUL XVII 

Legea aplicabilă contractului 

Art. 21. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

CAPITOLUL XVIII 

Clauze finale 

Art. 22. - (1) Prezentul contract reprezintă instrumentul oficial și legal dintre părțile contractante și reprezintă voința 

părților. 

(2) Prezentul contract se interpretează după voința concordantă a părților, iar nu după sensul literal al termenilor. 

(3) La stabilirea voinței concordante se va ține seama, între altele, de scopul contractului, de negocierile purtate de 

părți, de practicile stabilite între acestea și de comportamentul lor ulterior încheierii contractului. 

(4) Aplicarea dispozițiilor prevăzute în alin. (2) și (3) se raportează la scopul contractului definit la art. 1, alin. (2) și buna 

credință a părților în îndeplinirea prezentului contract. 

Art. 23. - Anexa pedagogică face parte integrantă din prezentul contract. 

Art. 24. - Prezentul contract a fost încheiat la data de ………, în 3 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte 

contractantă. 

 

 

Unitatea de învățământ      Partener de practică    

Reprezentant legal, director     Reprezentant legal, funcția .................. 

Numele și prenumele ………………………....     Numele și prenumele …………………… 

Semnătura ………………………      Semnătura …………………………. 

Data ............................      Data ............................ 

 

 

Cadrul didactic-coordonator de practică:     Tutore de practică: 

Numele și prenumele ………………………....     Numele și prenumele …………………… 

Semnătura ………………………      Semnătura …………………………. 

Data ............................      Data ............................ 

 

 

Elev practicant18:       Părinte/tutore/susținător legal19: 

Numele și prenumele …………………………….      Numele și prenumele …………………… 

Semnătura ………………………      Semnătura …………………………. 

Data ............................      Data ............................ 

 
18 Se completează cu datele referitoare la practicant și se semnează de către acesta doar în cazul elevului major 
19 În cazul elevului minor  se completează doar datele referitoare la părinte/tutore/susținător legal, precizat la Capitolul I – Părțile contractante, 
care va semna prezentul contract. 
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ANEXA PEDAGOGICĂ 
a  Contractului de pregătire practică nr. ........ 

 

1. Durata totală pregătirii practice organizate în răspunderea operatorului economic (nr. săptămâni, nr. 
zile/săptămână, nr. total ore): ………………………………………………………….. 

2. Calendarul pregătirii practice organizate în răspunderea operatorului economic, 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 pregătirea practică organizată la operatorul economic sau în alte locații în 
răspunderea acestuia (în cazul mai multor puncte de lucru cu locații diferite se va indica adresa fiecărui punct de lucru; 
în cazul în care practica se desfăsoară în alte locații stabilite de operatorul economic partener de practică pe baza unor 
convenții/contracte scrise pe care le încheie în acest scop cu alți operatori economici sau furnizori de formare, se vor 
indica denumirea și adresa acestora și precizări relevante privind organizarea și desfășurarea practicii în acele 
locații):.................................................................................................................................................. 

4. Precizarea locațiilor dacă este necesară deplasarea în afara locului unde este repartizat practicantul: 
............................................................................................................................. 

5. Condiții de primire a elevului la pregătirea practică organizată în răspunderea operatorului economic 
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 la operatorul 
economic sau în alte locații în răspunderea acestuia: 
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: rezultatele învățării 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 abilități 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 coordonator de practică, responsabil pentru monitorizarea pedagogică 
a practicantului pe perioada pregătirii la operatorul economic sau în alte locații în răspunderea acestuia: 
....................................................................................................... 

8. Responsabilități ale cadrului didactic coordonator de practică, pe perioada pregătirii la operatorul economic 
sau în alte locații în răspunderea acestuia .............................................................................................................................  

9. Numele și prenumele tutorelui desemnat de operatorul economic, care va asigura respectarea condițiilor de 
pregătire și dobândirea de către practicant a rezultatelor învățării planificate pentru perioada pregătirii practice la 
operatorul economic sau în alte locații în răspunderea acestuia: 
.................................................................................................................................................................................................. 

10. Responsabilități ale tutorelui de practică desemnat de partenerul de practică: 
.................................................................................................................................................................................................. 

11. Definirea rezultatelor învățării vizate și  activităților planificate pentru dobândirea acestora pe perioada 
pregătirii practice la operatorul economic sau în alte locații în răspunderea acestuia, în conformitate cu Standardul de 
pregătire profesională și curriculumul aprobate prin ordinele  ministrului educatiei naționale, în vigoare pentru 
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calificarea care face obiectul contractului de pregătire practică și curriculum-ul în dezvoltare locală (CDL) pentru stagiile 
de practică: 

Calificarea profesională .................................................. 

Unitatea de 

rezultate ale 

învățării 

Rezultate ale învățării 

vizate* 

Modulul de 

pregătire 

/CDL 

Posturile de 

lucru** 

Activități 

planificate*** 
Observații 

      

      

Notă: 

* Se menționează toate rezultatele învățării relevante, planificate a fi dobândite pe parcursul pregătirii de practice care face obiectul 

contractului de pregătire practică 

** Se menționează modulele din planul de învățământ pentru care practica săptămânală se organizează la operatorul economic sau 

în alte locații în răspunderea acestuia, precum și CDL pentru stagiile de practică 

*** Se vor menționa  distinct toate posturile de lucru la care vor fi plasați / rotiți practicanții.  

12. Modalități de evaluare și reevaluare a pregătirii profesionale dobândite de practicant pe perioada de pregătire 
practică la operatorul economic sau în alte locații în răspunderea acestuia 

Subiectul 

evaluării/reevaluării 

Metoda/ instrumentul 

de evaluare/reevaluare 
Evaluatorul Data Observații 

     

     

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/suținătorului legal al acestuia. 
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Anexa A 
 

Şcoala: ............................................ 
Anul şcolar: .................................... 
Calificarea: ..................................... 
Nivelul de calificare: ...................... 
Clasa: ................ 
Data: ................. 
 

DECLARAŢIE DE ANGAJAMENT - ELEV PRACTICANT 
 
Am luat cunoştinţă de prevederile contractului privind efectuarea stagiului de pregătire practică în cadrul 

proiectului Consiliere profesională și stagii de practică în domeniul turismului și alimentației pentru elevii 

din regiunea Nord-Vest” – cod SMIS 130627 şi de conţinutul Anexei pedagogice, parte integrantă a 

contractului, şi mă oblig să respect obligaţiile şi responsabilităţile ce îmi revin în calitate de elev practicant. 

 
 

Elev practicant:                                       Părinte/tutore legal20: 

Numele şi prenumele ................                Numele şi prenumele .............. 

CNP ..............................                    

Semnătura ..................      Semnătura ..................                       

Data ................         Data ................ 

 

 

Cadrul didactic responsabil:                         Tutore de practică: 

Numele şi prenumele ..............                      Numele şi prenumele…………… 

Semnătura ..................                              Semnătura .................. 

Data ................                                          Data …………………………. 

  

 
20 În cazul elevului minor 
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Anexa B 
 

Şcoala: ............................................ 
Anul şcolar: .................................... 
Calificarea: ..................................... 
Nivelul de calificare: ...................... 
Clasa: ................ 
Data: ................. 
 

DECLARAŢIE DE ANGAJAMENT ELEVI PRACTICANŢI 
 
Am luat cunoştinţă de prevederile contractului privind efectuarea stagiului de pregătire practică, în cadrul 

proiectului Consiliere profesională și stagii de practică în domeniul turismului și alimentației pentru elevii 

din regiunea Nord-Vest” – cod SMIS 130627 şi de conţinutul Anexei pedagogice, parte integrantă a 

contractului, şi mă oblig să respect obligaţiile şi responsabilităţile ce îmi revin în calitate de elev practicant. 

 
  

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
elevului 

CNP 
Semnătura 

elevului 

Numele şi prenumele 
părintelui/tutorelui 

(pentru elevii minori) 

Semnătura 
părintelui/ 
tutorelui 

            
            
            

 

 

Cadru didactic responsabil:                      Tutore de practică: 

Numele şi prenumele .....................         Numele şi prenumele ..................... 

Semnătura .......................                    Semnătura ...................... 

Data ...................                                     Data ................... 
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Anexa 3  
CONTRACT PENTRU ACORDAREA SUBVENȚIEI 

pentru elevi 
 în cadrul proiectului  

Consiliere profesională și stagii de practică în domeniul turismului și alimentației pentru elevii din regiunea 

Nord-Vest - cod SMIS 130627 
 

Art. 1 Părțile contractante 

1.1  ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ LIDER BISTRIȚA-NĂSĂUD, cu sediul în localitatea Ilva Mică, str. Principală, 

nr. 852, comuna Ilva Mică, jud. Bistrița-Năsăud, codul fiscal  28862391, Nr. înregistrare în Registrul Asociațiilor și 

Fundațiilor: 16724/A/2011, tel: 0727301144, e-mail: contact@galbn.ro, reprezentată legal prin Fazakas Delia-

Cristina, Beneficiar în cadrul proiectului Consiliere profesională și stagii de practică în domeniul turismului și 

alimentației pentru elevii din regiunea Nord-Vest - cod SMIS 130627, denumită în continuare Titular 

și 

1.2  Elevul/a ………………………………………………………………………………………………, având codul numeric personal (CNP) 

............................, înscris(ă) în anul școlar …………..…. în clasa ……….…………., domeniul de pregătire profesională 

...................................................., calificarea ……………………………………………., nivelul de calificare21 …, reprezentat(ă) 

prin22 .......................................................... în calitate de părinte/tutore/susținător legal, cu domiciliul în localitatea 

………………….………….……, str. …………………….………………, nr. …., județul/municipiul ……………… denumit în continuare 

Beneficiar, pe de altă parte 

 

Art. 2 Obiectul contractului 

2.1 Obiectul contractului îl constituie acordarea unei subvenţii în valoare de 600 de lei de către Titular, din bugetul 

proiectului Consiliere profesională și stagii de practică în domeniul turismului și alimentației pentru elevii din regiunea 

Nord-Vest - cod SMIS 130627, finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, 

către elevul/a Beneficiar, pentru participarea la stagiile de practică din cadrul proiectului sus menționat și pentru 

participarea la activități din cadrul proiectului. 

Art.3. Durata contractului 

3.1. Derularea contractului începe la data semnării acestuia de către ultima parte si încetează în momentul plăţii efective 

a subvenţiei. 

Art.4. Condiițile și modalitatea de acordare a subvenției 

4.1 Beneficiarul va primi subvenția în valoare de 600 de lei, subvenție care, în temeiul Contractului de finanțare nr. 

POCU/633/6/14/130627 din 07.08.2020, este cheltuială eligibilă și va fi suportată din bugetul proiectului Consiliere 

profesională și stagii de practică în domeniul turismului și alimentației pentru elevii din regiunea Nord-Vest - cod SMIS 

130627, cu condiția participării la stagiul de practică derulat în proiect și participarea la cât mai multe activități din 

cadrul proiectului.  

4.2 Subvenția va fi achitată după finalizarea stagiului de practică din cadrul proiectului. 

4.3 Subvenția se va acorda integral prin transfer bancar în contul specificat de Beneficiar. 

Art 5. Obligațiile părților 

5.1 Obligațiile Beneficiarului: 

i. Să facă parte din grupul țintă al proiectului 

ii. Să aibe o prezență de minimum 90% la stagiul de practică obligatoriu, derulat conform curriculei școlare 

iii. Să aibe completat Caietul de practică pe toată perioada stagiului de practică 

iv. Să participe la evaluarea finală a stagiului de practică 

 
21 Se completează nivelul de calificare, conform Cadrului Național al Calificărilor. 
22 Se completează - numai în cazul elevului minor - cu numele și prenumele părintelui/tutorelui/susținătorului legal al elevului 

mailto:contact@galbn.ro
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v. Să completeze dosarul de solicitare a subvenției cu următoarele documente: 

o Copie după extras de cont  

vi. Dacă Beneficiarul nu îndeplineşte obligaţia de a prezenta documentele menționate la punctul v., Titularul 

nu va efectua plata subvenției şi va avea dreptul de a înceta prezentul contract. 

5.2 Obligațiile Titularului 

i. Să plătească Beneficiarului subvenția prevăzută la Art. 4.1 în condițiile și termenele stipulate în prezentul 

contract, sub conditia îndeplinirii de căre Beneficiar a propriilor obligații  

Art. 6. Clauza penală 

6.1. În cazul în care Beneficiarul nu își îndeplinește obligațiile contractuale stipulate in contract sau le îndeplinește în 

mod necorespunzător contractul se va rezilia de plin drept fără nicio formalitate; 

6.2. În cazul în care Beneficiarul subvenției a folosit documente falsificate pentru obținerea subvenției, contractul se va 

rezilia de plin drept fără nicio formalitate si fără nici o altă procedură judiciară sau extrajudiciară. 

Art. 7. Încetarea contractului 

7.1 Prezentul contract încetează prin: 

a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat; 

b) acordul părților; 

c) denunțare unilaterală a contractului de către Titular în caz de încălcare a obligațiilor contractuale de către 

Beneficiar, considerate esențiale pentru contract; 

7.2 Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părții care în mod palpabil a cauzat încetarea contractului. 

Art.8. Cesiunea contractului 

8.1. Părțile au obligația de a nu ceda sau transfera total sau parțial, sub orice formă, obligațiile asumate prin prezentul 

contract. 

8.2. Cesiunea nu va exonera partea care a inițiat-o de nici o responsabilitate privind obligațiile asumate prin contract. 

Art. 9. Comunicări/ notificări 

9.1. În interesul prezentului contract, orice notificare/comunicare între părți va fi considerată valabil îndeplinită dacă va 

fi transmisă celeilalte în scris, la datele de contact din prezentul contract.  

9.3. Comunicările/notificările verbale nu sunt luate în considerare de nici una dintre părți dacă nu sunt consemnate prin 

modalitatea  mai sus prevăzută. 

9.4. În situația în care una dintre părți își schimbă adresa sau numerele de telefon/fax sau contul bancar are obligația 

notificării celeilalte părți în termen de 5 zile. 

9.5. În cazul în care obligația de la pct 9.4 nu este îndeplinită toate comunicările/ notificările transmise părții respective 

vor fi considerate valabile și opozabile părții în cauză care nu va putea invoca neprimirea acestora. 

Art. 10. Forța majoră 

10.1. Forța majoră exonerează de răspundere părtile în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin 

prezentul contract. Prin forță majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil si 

insurmontabil, apărut după  închierea contractului și care impiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile 

asumate. 

10.2. Partea care invocă forța major are obligația să aducă la cunoștința celeilalte părți, în scris , în maximum 5 zile de 

la apariție, iar dovada forței majore se va comunica în maximum 15 (cincisprezece) zile de la apariție. 

10.3. Data de referință este data ștampilei poștei de expediere. Partea care invocă forța majoră are obligația să aducă 

la cunoștința celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 15 (cincisprezece) zile de la încetare. 

10.4. Daca aceste împrejurări și consecințele lor durează mai mult de 6 (șase) luni, fiecare parte poate renunța la 

executarea contractului pe mai departe. În acest caz , nici una din părți nu are dreptul de a cere despăgubiri de la 

cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-și onora toate obligațiile până la această dată. 

Art. 11. Legea aplicabilă 
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11.1. Prezentul Contract se supune legilor romȃne si se afla sub jurisdicţia instanţelor romȃne. 

Art. 12. Litigii 

12.1 Litigiile care se vor naște din prezentul contract sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv cele referitoare la 

validitatea, interpretarea, executarea sau desființarea lui vor fi soluționate pe cale amiabilă. 

12.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, atunci litigiile vor fi înaintate spre soluționare 

instanțelor judecătorești civile din România. 

Art. 13. Confidențialitate 

13.1. Pe toata perioada derulării proiectului în faza de implementare, cât și în faza de sustenabilitate (3 ani de la 

finalizarea proiectului) Beneficiarul nu are voie să divulge informații cu privire la contract, după cum urmează: 

a) Să nu divulge informaţiile confidenţiale primite, să prevină oricare utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel 

de informaţii.  

b) Să nu utilizeze, direct sau indirect, fără acordul prealabil scris al celeilalte părţi, informaţiile dezvăluite în alte scopuri 

decât cele ale derulării în bune condiţii a Contractului,  

c) Să utilizeze informaţiile confidenţiale doar în scopul realizării drepturilor şi îndeplinirii obligaţiilor asumate prin 

Contract.  

d) Să nu folosească Informaţiile Confidenţiale furnizate în baza prezentului Contract în vederea favorizării activităţii 

vreunei terţe persoane. 

Art. 14. Clauze finale 

14.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional, încheiat între părțile contractante. 

 

Prezentul contract a fost încheiat şi semnat într- un număr de 2 exemplare,  un exemplar pentru Titular și unul pentru 

Beneficiar, astăzi, .................................................. 

Asociatia Grupul de Acțiune Locală Lider Bistrița-Năsăud Beneficiar 
(Nume și prenume litere de tipar) 

Fazakas Delia Cristina 
Reprezentant legal 

 

 

 

(Semnătura) 

 

(Semnătura) 
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ANEXA 4 

FIȘĂ DE AUTOEVALUARE A PRACTICANTULUI 

 

Numele şi prenumele elevului practicant: ________________________________________________________ 

Unitatea de Învățământ: ______________________________________________________________________ 

Specializarea: ________________________________________________ Anul de studii (clasa): __________ 

 

Numele şi prenumele cadrului didactic supervizor: ________________________________________________ 

Unitatea de învățământ: ______________________________________________________________________ 

 

Numele şi prenumele tutorelui de practică: ______________________________________________________ 

Organizaţia – partenerul de practică: ____________________________________________________________ 

 

Criterii de evaluare și ponderea 

acestora în nota finală 
Calificativul acordat și punctajul aferent Punctajul 

total/criteriu Foate bine Bine Satisfăcător Nesatisfăcător 
1.Interesul şi motivația în 

desfăşurarea activității 
20% 10 9   8  7  6    5    4  3   2   1    

 

2.Capacitatea de a realiza 

sarcinile primite  
20%   10      9     8     7    6    5    4  3   2   1    

 

3.Capacitatea de adaptare la 

situațiile/mediul/persoanele 

întâlnite în cadrul 

organizației de practică 

10%   10      9     8     7    6    5    4  3   2   1    

 

4.Eficiența în comunicările 

verbale și susținerea 

dialogului 
10%   10      9     8     7    6    5    4  3   2   1    

 

5.Capacitatea de a muncii 

în echipă și de a stabilii noi 

relații 
20%   10      9     8     7    6    5    4  3   2   1    

 

6.Respectarea 

regulamentului intern și 

prevederile din contractual 

de practică 

20%   10      9     8     7    6    5    4  3   2   1    

 

Nota finală 100%   

Notă:  
1. Se va încercui nota acordată pentru fiecare criteriu în parte.  
2. Punctajul total pe fiecare criteriu se obține înmulțind ponderea criteriului în nota finală cu punctajul acordat pentru 
criteriul respectiv.  
3. Nota finală reprezintă suma punctajelor obținute pentru fiecare criteriu. 
 
 

 Data,          Semnătura studentului practicant, 
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Anexa 5 
Fișa de prezență individuală 

 a elevului practicant 
la activitățile aferente stagiului de practică 

 

* Această fişă se completează zilnic de către elevul practicant 

 

Numele și Prenumele elevului: 

Unitatea de Învățământ: ______________________________________________________________________ 

Specializarea: ________________________________________________ Anul de studii (clasa): __________ 

 

Numele şi prenumele tutorelui de practică: ______________________________________________________ 

Organizaţia – partenerul de practică: ____________________________________________________________ 

Data începerii stagiului de practică:  ___________ 

Data finalizării stagiului de practică: ___________ 

 

Data 
Ora 

sosirii 

Ora 

plecării 

Nr. total 

ore 
Descrierea pe scurt a activităţilor realizate 
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Număr total de ore: _____      

 

Elev practicant:       Tutore: 

Nume și prenume: ______________   Nume și prenume: _______________ 

Semnătura: ____________________   Semnătura: ____________________ 
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Anexa 6 
 

CAIET DE PRACTICĂ 

 

 

 

 

 

 

Elev  

Unitatea de Învățământ  

Domeniul de pregătire profesională   

Calificarea  

Clasa  

Perioada stagiului de practică  

Partener de practică  

Tutore  

Cadru didactic supervizor  
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Capitolul 1: 

Prezentarea partenerului de practică (informații relevante despre profilul de activitate, 

dimensiunea și complexitatea activității, modul de organizare și derulare a activității) 

Capitolul 2: 

Descrierea de ansamblu a stagiului de practică 

 
 

Capitolul 3:  

Completați cu date relevante referitoare la partenerul de practică. 

Formatul este liber, se pot include scheme, tabele, grafice, poze etc. 

Exemplu: 

- Descrieti procese/proceduri de lucru 

- Descrieti echipamentele utilizate 

- Descrieti fluxul tehnologic 

- ........................................ 
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Activități zilnice 

Data:  Intervalul orar:  

Activități: 

 

Competențe exersate: 

 

Observații personale: 

 

*Multiplicați pentru fiecare zi de stagiu. 

 

Capitolul 4: 

Concluzii elevului practicant la finalul stagiului 

  

Completați concluziile dvs. vis-a-vis de stagiul de practică. 
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Anexa 7 
 

Fișa de observare 

Privind dobândirea competenţelor cheie în activitatea practică  

 

 

Numele și Prenumele elevului: 

Unitatea de Învățământ: ______________________________________________________________________ 

Specializarea: ________________________________________________ Anul de studii (clasa): __________ 

 

Numele şi prenumele tutorelui de practică: ______________________________________________________ 

Organizaţia – partenerul de practică: ____________________________________________________________ 

Data începerii stagiului de practică:  ___________ 

Data finalizării stagiului de practică: ___________ 

 

1. Gradul de îndeplinire a obiectivelor individuale pe durata stagiului de practică 

Obiective 
Grad de îndeplinire23 

1 2 3 4 

Integrarea in activitatea organizatiei unde isi desfasoara stagiul     

Buna comunicare cu tutorele, colegii de practica si personalul organizatiei     

Respectarea Regulamentelor interne ale organizatiei partener de practica     

Respectarea Normelor SSM ale organizatiei partener de practica     

Insusirea de cunostinte practice privind domeniul in care desfasoara stagiul     

Intocmirea corecta a caietului de practica     

 

2. Observatii din partea tutorelui 

 

3. Competente dobandite pe durata stagiului 

 
23 1-nesatisfăcător, 2-satisfăcător, 3-bine, 4-foarte bine 
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Competențe dobândite 

Nivelul 
competențelor 

dobândite24 

1 2 3 4 

1. Utilizarea corectă a metodelor de lucru alese;     

2. Realizarea corectă a lucrărilor specifice corespunzătoare profilului partenerului de practică     

3. Dezvoltarea abilităţilor de relaţionare(comunicare, lucru în echipă);     

4. Dezvoltarea altor abilităţi necesare adaptării la mediul profesional: 
- utilizarea limbajului adecvat meseriei 
- utilizarea corespunzătoare a documentelor folosite în instituţie (legi, fişe, formulare, rapoarte, 
proiecte etc.); 
- familiarizarea cu fluxul tehnologic 
- familiarizarea cu diferite circuite ale: informaţiilor, documentelor, deciziilor, raportărilor 
ierarhice etc., din instituţie 
- utilizarea protocoalelor specifice instituţiei (domeniului) 

    

5. Dezvoltarea atitudinilor empatice faţă de persoanele cu care intra in contact     

6. Cultivarea responsabilităţii individuale, colective şi sociale în instituţie     

7. Manifestarea responsabilităţii faţă de propria persoană, prin însuşirea bunelor practici     

 

4. Calificativul obtinut de student in urma participarii la stagiul de practica 

Foarte bine  

Bine  

Satisfăcător  

Nesatisfăcător  

 

 

Data: 

 

Cadru didactic responsabil:                      Tutore de practică: 

Numele şi prenumele .....................         Numele şi prenumele ..................... 

Semnătura .......................                     Semnătura ...................... 

Data ...................                                      Data ................... 

  

 
24 1-nesatisfăcător, 2-satisfăcător, 3-bine, 4-foarte bine 
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Anexa 8 
Raport de evaluare a practicantului  

din partea Tutorului de practică 

 
Numele și Prenumele elevului: 
Unitatea de Învățământ: ______________________________________________________________________ 
Specializarea: ________________________________________________ Anul de studii (clasa): __________ 

Numele şi prenumele tutorelui de practică: ______________________________________________________ 
Organizaţia – partenerul de practică: ____________________________________________________________ 

Data începerii stagiului de practică:  ___________ 
Data finalizării stagiului de practică: ___________ 
 
Tutorele este rugat să bifeze în căsuțele corespunzătoare, nivelul de performanță considerat, potrivit scalei:  

- Nesatisfăcător (nota 2-4)  
- Satisfăcător (nota 5-7)  
- Bine (nota 8-9)  
- Foarte bine (nota 10)  

 
1. Nivelul cunoștințelor, deprinderilor și competențelor elevului, nivelul de înțelegere și transpunere în 

practică a informațiilor primate. 
Calificativ ☐ Nesatisfăcător ☐ Satisfăcător ☐ Bine ☐ Foarte bine 

Notă     

2. Dorința studentului de cunoaștere și îmbunătățire a performanțelor și deprinderilor sale în activitatea 
desfășurată în perioada de practică.  

Calificativ ☐ Nesatisfăcător ☐ Satisfăcător ☐ Bine ☐ Foarte bine 

Notă     

3. Frecventarea activităților desfășurate în perioada de practică; respectarea programului de practică. 
Calificativ ☐ Nesatisfăcător ☐ Satisfăcător ☐ Bine ☐ Foarte bine 

Notă     

 
4. În cadrul programului din cursul unei zile de practică practicantul utilizează timpul eficient, iar ritmul de 

lucru sprijină înțelegerea și reținerea informațiilor primate 
Calificativ ☐ Nesatisfăcător ☐ Satisfăcător ☐ Bine ☐ Foarte bine 

Notă     

 
5. Practicantul acceptă punctele de vedere alternative, critica constructivă și soluțiile personale; este ușor 

abordabil, tratează colegii cu respect și considerație.  
Calificativ ☐ Nesatisfăcător ☐ Satisfăcător ☐ Bine ☐ Foarte bine 

Notă     

 
Rezultatul final al evaluării (media stabilită de tutore, vizând întreaga activitate desfășurată de elevul practicant):  
Nota finală: ________________________ 
 
Tutore de practică:  ____________________    Data: ______________                     
Semnătura: __________________    
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Anexa 9 
Fișa de evaluare a practicantului din partea cadrului didactic supervisor 

 

Numele şi prenumele elevului practicant: ________________________________________________________ 

Unitatea de Învățământ: ______________________________________________________________________ 

Specializarea: ________________________________________________ Anul de studii (clasa): __________ 

 

Numele şi prenumele cadrului didactic supervizor: ________________________________________________ 

Unitatea de învățământ: ______________________________________________________________________ 

 

Numele şi prenumele tutorelui de practică: ______________________________________________________ 

Organizaţia – partenerul de practică: ____________________________________________________________ 

 

Cadru didactic supervisor  este rugat să acorde calificative corespunzătoare niveluli de performanță considerat, potrivit 
scalei:  

- Nesatisfăcător (nota 2-4)  
- Satisfăcător (nota 5-7)  
- Bine (nota 8-9)  
- Foarte bine (nota 10)  

 

Nr. 
crt. 

Criteriu 
Ponderea 

criteriului în total 
Calificativ Notă 

1 Modul de întocmire al caietului de practică 30%   

2 
Modul de susținere a interviului/proiectului 
de practică 

20% 
  

3 
Nota obținută în urma evaluării realizate de 
către tutorele de practică 

50% 
  

 TOTAL    
 

Nota finală acordată: ____________________________________________ 

 

Cadru didactic supervizor:  __________________               
Semnătura: ________________________ 
Data: ______________________________ 
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Anexa 10 

Lista de prezență 
aferente întâlnirilor dintre cadru didactic supervizor-elev-tutore 

 

Nr. 

Crt. 
Data Aspecte discutate/verificate 

Semnătură 

tutore de 

practică 

Semnătură 

cadru didactic 

supervizor 

Semnătură 

elev 
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Anexa 11 
PROCES-VERBAL 

(model) 

 

Încheiat astăzi, __________________ cu ocazia întâlnirii de lucru organizată în cadrul stagiului de practică, 

între:  

Elevul practicant: ____________________________________________________________________ 

Unitatea de Învățământ:  ______________________________________________________________ 

Specializarea: ________________________________________________ Anul de studii (clasa): ___ 

Cadrul didactic supervizor:  ____________________________________________________________ 

Unitatea de învățământ:  ______________________________________________________________ 

Tutorele de practică: _________________________________________________________________ 

Organizaţia – partenerul de practică:  ____________________________________________________ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

1. Scopul întâlnirii de lucru: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________  

2. Aspecte discutate: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________  

3. Concluzii: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

4. Propuneri: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________  

5.  Observații: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________  
 
Semnături:        Data: 
 
Tutore de practică: 
Cadru Didactic supervisor: 
Elev practicant:  
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Anexa 12 
 

Calendarul individual  
de alocare a stagiului de practică 

 
 

Numele şi prenumele elevului practicant: ________________________________________________________ 

Unitatea de Învățământ: ______________________________________________________________________ 

Specializarea: ________________________________________________ Anul de studii (clasa): __________ 

 

Numele şi prenumele cadrului didactic supervizor: ________________________________________________ 

Unitatea de învățământ: ______________________________________________________________________ 

 

Numele şi prenumele tutorelui de practică: ______________________________________________________ 

Organizaţia – partenerul de practică: ____________________________________________________________ 

 
 

Data 
Nr ore 

de 
practica 

Obiectivele 
activității 

Descrierea activității 

Observații25 
Operațiuni 
realizate 

Mijloace de 
lucru/echipamente 

utilizate 

      

      

      

      

      

      
 
*Se va complete pentru fiecare zi a stagiului de practică, de către elevul practicant 
 
 
  

 
25 Se vor completa observațiile personale ale elevului practicant 
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Anexa 13 
 

CONTRACT DE COLABORARE 
Nr. ………. /…………….. 

 
Părțile:  
 
ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA LIDER BISTRITA-NASAUD, cu sediul în localitatea Ilva Mică, Comuna Ilva 
Mică, str. Principala, nr. 825, judeţul Bistrita-Nasaud, cod fiscal: 28862391, Nr. înregistrare în Registrul Asociațiilor și 
Fundațiilor: 16724/A/2011, tel: 0727301144, e-mail: contact@galbn.ro, reprezentată legal prin Fazakas Delia-Cristina, 
în calitate de Beneficiar al proiectului ”Consiliere profesională și stagii de practică în domeniul turismului și alimentației 
pentru elevii din regiunea Nord-Vest”, cod SMIS: 130627. 
 
și  
 
SC …………………………………………….. SRL, cu sediul în ……………………………..., strada ……………………………., bl. …., nr. …, ap. 
…., jud. …………….., CUI ……………………….., Nr. de înregistrare în Registrul Comerțului ………………………………, Domeniu de 
activitate …………………………………….. reprezentată de D-na/D-nul ………………………..., în calitate de ………………..., 
denumită în continuare Partener de Practică, 
 
Încheie prezentul Contract de colaborare: 
 
Art. 1 OBIECTUL CONTRACTULUI DE COLABORARE  
Partenerul de practică va asigura resursele umane și materiale pentru derularea stagiilor de practică, în cadrul 
proiectului  ”Consiliere profesională și stagii de practică în domeniul turismului și alimentației pentru elevii din 
regiunea Nord-Vest”, derulat de către Beneficiar în urma semnării contractului de finanțare nr. 
POCU/633/6/14/130627 din 07.08.2020. 
 
Art. 2. TERMENUL CONTRACTULUI 
Prezentul contract se încheie pe o perioada de 24 luni, cu incepere de la data semnarii acestuia. 
 
Art. 3. OBLIGATIILE PARTENERULUI DE PRACTICĂ 
Pentru realizarea obiectului prezentului contract, Partenerul de practică se obliga: 
- Să facă dovada, prin Certificat Constatator, a faptului că desfășoară activități specific incluse în clasa I Hoteluri și 
Restaurante; 
- Să dețină toate acreditările și autorizațiile necesare pentru derularea activității profesionale în condiții optime; 
- Să asigure resursele materiale necesare derulării activităților practice din cadrul stagiilor: sediu/punct de lucru dotat 
corespunzător și în conformitate cu prevederile legale în vigoare, care va servi ca și spațiu de derulare a stagiilor de 
practică. 
- Să asigure resursele umane necesare pentru derularea în condiții optime a stagiilor de practică; 
- Să desemneze cel puțin un angajat din cadrul organizației, care va avea rolul de tutore de practică 
- Să manifeste o conduita onorabila, sa respecte regulamentul de ordine interioara al societatii; 
- Să își asume responsabilitatea (atât prin reprezentantul legal cât și prin tutorii de practică) de a se implica în procesul 
de coordonare, supraveghere și evaluare a elevilor participanți la stagiul de practică. 
- Să își asume responsabilitatea încheierii convențiilor de practică și să își manifeste interesul și disponibilitatea de a 
încheia parteneriate cu unitățile de învățământ după finalizarea proiectului 
 
Art. 4. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI 
Beneficiarul se obliga: 
- sa asigure informațiile necesare referitoare la proiectul implementat, la grupul țintă și unitățile de învățământ 
eligibile sau orice alte aspect relevante legate de proiect; 
- Să faciliteze comunicarea dintre Partenerul de practică și Unitățile de învățământ; 

mailto:contact@galbn.ro
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- Să angajeze tutorele/tutorii de practică numit/numiți de către Partenerul de practică, în cadrul proiectului și să-I 
remunereze în conformitate cu bugetul aprobat al proiectului; 
- Să pună la dispoziția Partenerului de practică/tutorilor materialele de care au nevoie pentru furnizarea livrabilelor 
referitoare la stagiile de practică. 
 
Art. 5. MODIFICARI 
Modificarea conditiilor prezentului contract (inclusiv rezilierea lui inainte de termen) poate avea loc numai cu acordul 
partilor. 
 
Incheiat in 2 (trei) exemplare, cate unul pentru fiecare dintre parti, azi ___________ .  
 
 
Beneficiar: 
Asociația Grupul de Acțiune Locală Lider Bistrița-Năsăud 
Prin, Manager proiect: Fazakas Delia Cristina 
 
 
 
Partener de practică: 
SC ______________ SRL 
Prin, reprezentant legal:  _______________________ 
 


