
 

 

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020  
Axa prioritară 6: Educatie si competente 
Apelul pentru proiecte POCU/633/6/14/Cresterea participarii la programe de învațare la locul de munca a 
elevilor si ucenicilor din învațamântul secundar si terțiar nonuniversitar, cu accent pe sectoarele economice 
cu potențial competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI 
Titlul proiectului:  „Practicant serios-un angajat valoros” 
Contract: POCU/633/6/14/132910 

 

 

                                                                                       Anexa 3-Metodologie sstagii de practica 

 

Contractul  cadru de formare profesionala a elevilor 

Prezentul contract se incheie între: 

1.LICEUL TEHNOLOGIC ,,VICTOR FRUNZĂ”  cu sediul în RM. SĂRAT, strada Toamnei, nr. 

4, telefon 0238563970, reprezentat legal prin director Balcu Iuliana 

2.SC .............   ......................... cu sediul în ............................................................... 

........................  reprezentată legal prin .................................................................  în calitate de 

partener de practică 

Art. 1 Obiectul acordului 

1) Contractul cadru stabilește cadrul general de organizare și desfășurare a practicii elevilor de 

la Liceul Tehnologic ,,Victor Frunză” din Rm. Sărat 

2) Părțile au convenit asupra efectuării de stagii de practică, în cadrul activităților partenerului 

de practică, de către un  număr de ………elevi, înscriși la Liceul Tehnologic ,,Victor 

Frunză” din Rm. Sărat. 

3)  Stagiul de practică este realizat de elevi în vederea dobândirii de competențe profresionale 

Nivel 3 și nivel 4 

4)  Prezentul Contract are drept scop crearea unor modalităţi diferite de abordare a stagiului de 

practică a elevilor din domeniile: Mecanic și Electromecanic pentru îmbunătăţirea pregătirii 

practice a acestora și pentru integrarea calitativă şi performantă în piaţa muncii.  

         Art. 2 Statutul practicantului 

1) Practicantul rămâne pe toată durata stagiului de practică elev la Liceul Tehnologic 

,,Victor Frunză” din Rm. Sărat 

2) Raporturile dintre practicant și partenerul de practică nu sunt raporturi individuale de 

muncă, așa cum sunt acestea reglementate de legislația specifică 



 

 

Art. 3 Condițiile de desfășurare ale stagiilor de practică 

1) Stagiile de practică vor avea durata de 270 ore 

2) Stagiile de practică vor fi efectuate cu respectarea Legii nr. 258/2007, a OMECT 

3955/2008 a Regulamentelor interne ale organizatorului și partenerului de practică, 

precum și a oricăror alte prevederi legale aplicabile în vigoare. 

3) Organizatorul și partenerul de practică vor desemna persoane însărcinate cu coordonarea 

stagiilor de practică 

4) Informațiile confidențiale ale unei părți intrate în posesia celeilalte părți nu pot fi utilizate 

sub nicio formă de către aceasta din urmă fără un acord prealabil 

5) Responsabilitățile concrete ale părților și practicanților. Alte aspecte legate de buna 

desfățurare a stagiilor de practică vor fi reglementate prin convenții cadru însoțite de 

portofolii de practică 

 Art. 4 Obligaţiile şi drepturile părţilor 

Părţile vor fi implicate activ în implementarea și realizarea stagiilor de practică ale 

studenţilor 

1. Părţile vor pune la dispoziţia parteneriatului resursele umane disponibile pentru 

realizarea obiectivelor parteneriatului.  

2. Părţile vor crea un sistem integrat pentru realizarea obiectivelor parteneriatului. 

3. Părţile vor iniţia, elabora, promova şi conduce stagiile de practică ale elevilor, printr-un 

management flexibil şi eficace.  

4. Părţile vor asigura suportul logistic cu materiale (mape, caiete, reviste, magazine de 

informare, pliante, afise, etc.), dar și spațiile necesare formării  

5. Părţile convin să facă publică colaborarea dintre instituţiile semnatare în cadrul 

campaniilor şi acţiunilor de promovare pe care le desfăşoară, ca urmare a încheierii prezentului 

parteneriat.  

6. Părţile vor putea detalia şi/sau evidenţia dar şi stabili noi drepturi și obligaţii la 

prezentul Acord de Parteneriat. 

7. Obligaţiile partenerului de practică sunt următoarele: 

 a) să pună la dispoziţie mijloacele tehnice şi tehnologice deţinute în sprijinirea aplicării 

cunoştinţelor teoretice primite de practicant în cadrul procesului de instruire  

b) să desemneze din rândul personalului propriu un tutore de practică care să coordoneze 

şi să supravegheze desfăşurarea practicii şi să participe la activitatea de evaluare 

 c) să desfăşoare programul de activitate astfel încât să permită realizarea stagiului de 

practică în condiţii normale, fără a se depăşi durata normală a programului de lucru  

e) să informeze organizatorul de practică în legătură cu stabilirea locaţiei şi orarului 

stagiului de practică pentru fiecare practicant comunicat de acesta  

f) să instruiască practicantul cu privire la normele de securitate şi sănătate în muncă, 

P.S.I., reglementările legale ce vizează securitatea informaţiilor clasificate şi consecinţele 

nerespectării lor, specifice activităţilor pe care le va desfăşura  



 

 

h) să înregistreze prezenţa la activitate a practicantului şi să semnaleze organizatorului de 

practică eventualele abateri 

 i) să îl ajute pe practicant să îşi urmărească portofoliul de practică, punându-i la 

dispoziţie mijloacele necesare 

j) să furnizeze organizatorului de practică documentele de evaluare a stagiului de practică 

desfăşurat de fiecare practicant, întocmite potrivit procedurii de evaluare stabilite în în convenţia 

cadru de colaborare 

8. Obligaţiile organizatorului de practică sunt următoarele:  

a) să prevadă programul stagiului de practică, de comun accord cu partenerul de practică, 

inclusiv procedura de evaluare a acestuia în portofoliul de practică  

b) să desemneze cadrul didactic responsabil cu planificarea, organizarea şi supravegherea 

desfăşurării pregătirii practice şi să comunice datele de contact ale acestuia partenerului de 

practică  

c) să informeze practicanţii cu privire la documentele necesare ȋn vederea efectuării 

stagiului de practică  

d) să comunice partenerului de practică într-un termen rezonabil, dar nu mai târziu de 10 

de zile lucrătoare înainte de începerea stagiului de practică, numărul şi datele de identificare ale 

practicanţilor repartizaţi  

e) să respecte regulamentul de ordine interioară a partenerului de practică  

       Art 5 Clauze finale 

1) Prezentul acord se încheie pe durata anului școlar 2020- 2021. Părțile pot conveni 

asupra prelungirii prin act aditional. 

2)Prezentul acord nu reprezintă un contract legal. Este un document de lucru și prin 

urmare conținutul acestuia poate fi revizuit și modificat, sub rezerva acordului ambelor părți în 

orice moment pentru a reflecta schimbările apărute.acordul este încheiat pe durata unui semestru.  

3)Prezentul Acord va putea fi modificat la cererea oricăreia dintre părţi, urmând ca 

cealaltă parte să îşi dea acordul cu privire la modificarea propusă 

 4)Prezentul Acord s-a încheiat  azi…………….. 3 (trei) exemplare, câte un exemplar 

pentru fiecare parte semnatară a acordului și un exemplar pentru proiectul "Practicant serios-un 

angajat valoros !"-   având cod de identificare POCU/633/6/14/132910.  

 

          Organizator de practică                                                  Partener de practică 

Liceul Tehnologic ,,Victor Frunză”Rm. Sărat         Societatea comercială………………. 

Director Balcu Iulian                                                                 Administrator ……………… 

Intocmit 

Expert parteneriate 

Savastre Marinela 


