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                                                      PROCEDURA 

Identificarea si dezvoltarea de parteneriate intre Liceul Tehnologic ,,Victor Frunza” 

si partenerii de practica / potentiali angajatori pentru sustinerea si imbunatatirea 

procesului educational si in vederea facilitarii accesului pe piata muncii 

pentru Proiectul  "Practicant serios-un angajat valoros !"_ID 132910. 

 

I.Scopul acestei proceduri este de a identifica potentiali parteneri de practica in vederea 

elaborarii parteneriatelor/conventiilor intre partenerul din cadrul proiectului responsabil de 

organizarea stagiilor de practica si partenerii de practica. De asemenea, aceasta activitate urmareste 

sa dezvolte si sa consolideze parteneriatele existente dintre unitatea de învățământ si agentii 

economici locali.  

Necesitatea elaborarii si consolidarii parteneriatelor/conventiilor intre partenerul din cadrul  

proiectului responsabil de organizarea stagiilor de practica si partenerii de practica, potentiali 

angajatori ai viitorilor absolventi, rezida din multiplele avantaje rezultate din urma implementarii 

unor astfel de parteneriate.  

In acest sens, de mentionat sunt: 

 - asigurarea de spatii si dotari necesare efectuarii practicii in cadrul unitatilor ec, acest lucru 

ducand la formarea deprinderilor profesionale ale elevilor; 



 

 

- posibilitatea de angajare a absolventilor - sunt agenti ec care, selecteaza absolventi in 

vederea angajarii, unii chiar acordand burse elevilor cu rezultate bune conditionand acordarea 

bursei de angajarea la agentul economic respectiv dupa terminarea studiilor;  

- organizarea de stagii de învățământare, de intalniri cu persoane din structura de 

management a companiilor, modele de succes profesional; 

- organizarea si desfasurarea de programe de formare continua pentru angajati in scoli sau 

pentru cadre didactice in unitati ec; 

- realizarea, in parteneriat, a unor planuri de dezvoltare a resurselor umane;- furnizarea unor 

servicii de informare, orientare si consiliere pentru cariera elevilor. 

 Nevoia de consolidare a parteneriate de practica existente şi, implicit, de a identifica agenţi 

economici noi rezulta din analiza privind principalele probleme aparute la efectuarea stagiilor - la 

nivelul angajatorilor “prea multi elevi vor sa faca practica la noi” si la nivelul unit. de învățământ. 

“elevii nu au unde face practica”.  

II. Desfasurarea activitatii. In vederea realizarii stagiilor de practica de catre membrii 

grupului tinta, partenerul responsabil de realizarea acestei activitati va realiza o serie de actiuni 

specifice, de mentionat fiind:  

- Identificarea companiilor din aceleasi grupe CAEN cu cele aferente domeniului mecanic. 

Vor fi identificati operatorii economici de pe piata, vor fi facute cunoscute obiectivele proiectului 

si va fi solicitat acceptul acestora pentru desfasurarea stagiilor de practica la sediul social sau 

punctul de lucru al companiei. In cadrul acestei activitati se va urmari ca partenerii de practica sa 

fie potentiali angajatori ai viitorilor absolventi, 

 - Semnarea de conventii de practica cu operatorii economici identificati si semnarea de 

conventii/contracte de munca cu indrumatorii/coordonatorii desemnati de companie. Dupa 

primirea acceptului companiilor pentru desfasurarea stagiilor de practica, se vor incheia conventii 

de practica. In aceste conventii va fi mentionat numele persoanei din companie care va coordona 

stagiarul/stagiarii, avand rol de mentor, numele stagiarului/stagiarilor si perioada de desfasurare a 

stagiului de practica. 

II.1. Pașii în scopul identificării partenerilor: 



 

 

 1. Anunțarea deschiderii sesiunii de căutare de parteneri pe site-ul Liceului Tehnologic 

,,Victor Frunză” și în alte medii de comunicare online, precum și pe site-uri partenere accesate de 

agenți economici locali 

 2. Transmiterea invitației de parteneriat prin email către toate firmele de profil din baza de 

date. 

 3. Apelarea telefonică a persoanei de contact pentru a verifica primirea emailului, 

lămurirea neclarităților și stabilirea gradului de interes  

4. Transmiterea detaliilor suplimentare și a Acordului de parteneriat  pentru a fi consultat 

5. Primirea temelor de practică propuse de agentul economic, pornind de la tematicile 

transmise 

II.2. Etapele procesului de selectie a partenerilor de practica 

1. Identificarea potentialilor parteneri de practica 

2. Depunerea dosarelor de candidatura 

3. Selectia partenerilor de practica 

                a. Partenerul de practică trebuie să poată asigura activități relevante pentru 

stagiile menționate.  

                b. Partenerul de practică trebuie să aibă capacitatea tehnică și operațională 

corespunzătoare pentru a primi minimum10 elevi.  

                c. Asigurarea de resurse umane calificate în domeniu și posibilitatea de a desemna 

cel puțin un tutore care să supravegheze și să îndrume studenții pe întreaga perioadă a 

stagiului. 

4. Incheierea Conventiilor de practica 

           II.3. Criterii de eligibilitate parteneri practică:  

a. Partenerul de practică trebuie să fie o unitate de stat sau privată care desfășoară activități 

conform specializării elevilor din grupa de practică.  

b. Disponibilitatea firmei de a primi elevi în practică și de a încheia o convenție-cadru cu 

Liceul Tehnologic,,Victor Frunză”, conform Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, 



 

 

Tineretului și Sportului nr. 3.539/2012 privind aprobarea contractului de pregătire practică 

a elevilor din învățământul profesional și tehnic, 

 c. Partenerul de practică trebuie să aibă sediul profesional în Rm. Sărat și împrejurimi. 

II.4. Etapele de implementare ale parteneriatului cu potențiali parteneri de pregătire 

practică: 

 • contactarea agentului economic;  

• consultarea agentului economic în vederea elaborării CDL; 

 • elaborarea CDL-ului şi avizarea acestuia; 

 • semnarea Acordului de parteneriat pentru desfăşurarea pregătirii practice a claselor de la 

Liceul tehnologic ,,Victor Frunză” Rm. Sărat la agentul economic; 

 • implementarea şi monitorizarea parteneriatului 

         

            III. Glosar de termeni 

       

1. Stagiul de practică, reprezintă activitatea desfăşurată de studenţi în conformitate cu 

planul de învăţământ, care are drept scop verificarea aplicabilităţii cunoştinţelor teoretice însuşite 

de aceştia în cadrul programului de instruire. 

 2. Practicantul este elevul care desfăşoară activităţi practice pentru consolidarea 

cunoştinţelor teoretice şi pentru formarea abilităţilor practice, spre a le aplica în concordanţă cu 

specializarea pentru care se instruieşte.  

3. Organizatorul de practică este instituţia de învăţământ preuniversitar care desfăşoară 

activităţi instructiv-educative şi formative, potrivit legislaţiei române în vigoare.  

4. Partenerul de practică este reprezentat de instituţia centrală ori locală sau orice altă 

persoană juridică din România, ce desfăşoară o activitate în corelaţie cu specializările cuprinse în 

nomenclatorul Ministerului Educaţiei Naţionale şi care poate participa la procesul de instruire 

practică a elevilor. 

5. Regulamentul de practică – reprezintă documentul prin care se defineşte cadrul general 

de desfăşurare a activităţii de practică;  



 

 

6. Acordul de parteneriat – reprezintă documentul cadru încheiat între organizatorul de 

practică şi partenerul de practică care stabileşte cadrul general al parteneriatului în scopul bunei 

organizări şi desfăşurări a activității de practică a studenților 

7. Tutorele de practică este un specialist desemnat de partenerul de practică din rândul 

cadrelor de specialitate ale unităţii respective, care asigură respectarea condiţiilor de pregătire şi 

dobândirea de către practicant a competenţelor profesionale planificate pentru perioada stagiului 

de practică aprobat.  

8. Convenţia cadru de practică se încheie între organizatorul, respectiv partenerul de 

practică pentru o bună organizare a stagiului de practică şi pentru stabilirea acordului de bază. Prin 

Convenţia cadru sunt stabilite o serie de date iniţiale, cum ar fi numărul de elevi şi perioada 

convenită pentru practică. Anexat acestei convenţii cadru se regăseşte portofoliul de practică. 

 9. Portofoliu de practică - documentul ataşat Convenţiei-cadru privind efectuarea 

stagiului de practică ce cuprinde obiectivele educaţionale ce urmează a fi atinse, competenţele ce 

urmează a fi obţinute prin stagiul de practică, precum şi modalităţile de derulare a stagiului de 

practică.  

10. Contractul individual de practică se încheie ulterior, pentru fiecare elev/ practicant, 

înainte de efectuarea stagiului, în baza Convenţiei cadru încheiată din timp. Acest contract 

stabileşte obiectivele educaţionale ce urmează a fi atinse, competenţele ce urmează a fi obţinute 

prin stagiul de practică, precum şi modalităţile de derulare a stagiului de practică, va fi semnat şi 

însuşit de către elev, organizatorul, respectiv partenerul de practică.  

11. Expert parteneriate, asigura activitatile de identificare  a potentialilor parteneri din 

localitatile de implementare si la nivelul judetului pentru evidentierea posibilelor parteneriate  și 

activitati de realizare a retelei de parteneri si parteneriate interscoli,intercomunitar; 

 

Intocmit:                                                                      Avizat 

Expert parteneriate                                                 Expert coordonator proiect, 

Savastre Marinela Balcu Iuliana 


