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Capitolul 1. Abrevieri si definire termeni 

Abrevieri 

POCU Programul Operaţional Capital Uman 

AM Autoritatea de Management 

ANOFM Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 

GT Grupul țintă 

OIR Organism Intermediar Regional 

ISJ Inspectorat Școlar Județean 

CNDIPT Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic 

DSP Direcția de Sănătate Publică 

MEN Ministerul Educației Naționale 

RCG S.C RCG Consulting Group S.R.L 

Trianbia S.C Trianbia Consulting S.R.L 

ISCED Clasificarea Internațională Standard a Educației 

UE Uniunea Europeană 

 

Definire termeni (de la A la Z) 

Cadru didactic supervizor  este persoana desemnată de organizatorul de practică, care va asigura 

planificarea, organizarea și supravegherea desfășurării stagiului de practică.  

Certificatul de pregătire practică este un document emis de unitatea de învățământ la care este înscris 

elevul și care atestă activitățile desfășurate de elevi și rezultatele învățării dobândite de aceștia pe durata 

stagiului de practică. Documentul respectă regimul juridic al actelor de studii.  
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Convenţia cadru de practică este documentul încheiat 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.  

Contractul de pregătire practică este documentul în baza căruia se efectuează stagiul de pregătire 

practică a elevilor din învățământul profesional și tehnic. Acesta se încheie între unitatea de învățământ, 

operatorul economic și elevul sau părintele/tutorele legal instituit al acestuia.  

Elevul este persoana înregistrată în sistemul național de educație care urmează învățământul obligatoriu. 

Calitatea de elev se dobândește odată cu înscrierea în învățământul preuniversitar și se păstrează pe tot 

parcursul școlarității, până la încheierea studiilor din învățământul secundar superior liceal, profesional, 

respectiv terțiar non-universitar, conform legii.   

Învățământul liceal cuprinde filiera teoretică (profil uman și real), filiera tehnologică (profil tehnic, servicii, 

resurse naturale și protecția mediului), filiera vocațională (profil militar, teologic, sportiv, artistic și 

pedagogic).  

Învățământul profesional se realizează pe baza standardelor de pregătire profesională aprobate de 

Ministerul Educației Naționale, în urma consultării cu partenerii sociali. Poate fi organizat în școli 

profesionale care pot fi unități independente sau afiliate liceelor tehnologice, de stat sau particulare.  

Învățământul tehnologic și vocațional se organizează în cadrul liceelor din filiera tehnologică sau 

vocațională, pentru calificări din Registrul național al calificărilor, actualizat periodic, în funcție de nevoile 

pieței muncii. Învățământul liceal tehnologic și vocațional se poate organiza pe baza solicitărilor din partea 

angajatorilor privați sau ANOFM.  

Mentor/Tutorele de practică este persoana desemnată la nivelul echipei de proiect care are rolul de a 

oferi sprijin pentru îndrumarea și coordonarea activității efective de derulare a stagiului de practică în 

cadrul instituțiilor de practică și de a evalua elevii pe parcursul stagiilor de practică. Acesta se asigura că 

toți elevii sunt supravegheați pe întreaga durată a practicii la locul de muncă, într-un mediu lipsit de 

discriminare și hărțuire, de a urmări și înregistra separat prezența elevilor la stagiile de practică, de a 

acorda sprijin în dezvoltarea capacităților profesionale, de a le oferi feedback, de a evalua elevii pe 

parcursul stagiilor de practică și de a se asigura de completarea dosarelor de practică.  

Organizatoul de practică este unitatea sau instituţia de învăţământ preuniversitar, care desfăşoară 

activităţi instructiv-educative şi formative. 

Partenerul de practică este o societate comercială, o instituţie centrală ori locală sau orice altă persoană 

juridică ce desfăşoară o activitate în corelaţie cu specializările cuprinse în nomenclatorul Ministerului 

Educaţiei și Cercetării şi care poate participa la procesul de instruire practică a elevilor. 
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Practica este activitatea desfăşurată de elevi, în conformitate cu planul de învăţământ, care are drept 

scop verificarea aplicabilităţii cunoştinţelor teoretice însuşite de aceştia în cadrul programului de instruire. 

Practicantul este elevul care desfăşoară activităţi practice pentru consolidarea cunoştinţelor teoretice şi 

pentru formarea abilităţilor, spre a le aplica în concordanţă cu specializarea pentru care se instruieşte. 

Tutorele este persoana cu studii medii sau superioare care va avea responsabilitatea practicantului din 

partea partenerului de practică și care are cel puțin unul dintre următoarele roluri: 1) coordonează 

practica elevilor în cadrul operatorului economic; 2) îndrumă și urmărește activitatea de practică a elevilor 

în cadrul operatorului economic; 3) participă la evaluarea desfășurării practicii elevilor. 

 

Capitolul 2. Contextul proiectului 

Proiectul ”Stagii de practică în domeniul turismului și alimentației pentru 185 de elevi din regiunea 

Nord-Vest” a apărut în contextul în care discrepanța între abilitățile deprinse în școală și cele cerute de 

către angajatori determină ca piața muncii din regiunea Nord Vest să fie prea puțin ocupată de tineri, iar 

nevoia de forță de muncă calificată să fie una ridicată. Astfel că proiectul va veni în ajutorul elevilor din 

învățământul secundar superior și terțiar non-universitar dar și a angajatorilor, cu scopul de a crește rata 

de participare la programe de învățare la locul de muncă, pentru a facilita intrarea pe piața muncii.  

Obiectivul general al proiectului este creșterea participării elevilor din învățământul secundar superior și 

terțiar non-universitar din regiunea Nord-Vest la programe de învățare la locul de muncă 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. 

Proiectul va contribui la dezvoltarea parteneriatului școală – 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) încurajând prin activitățile propuse continuarea acestor parteneriate 

❏ Proiectul va asigura formarea de noi parteneriate școală-agenți economici asigurând cadrul 

necesar pentru îndeplinirea acestui deziderat 

 

Efectele pe termen scurt și lung (economice, sociale și educaționale) potențial generate prin 

implementarea proiectului sunt următoarele: 

❏ Definirea direcțiilor de acțiune în raport cu parcursul profesional ce se dorește a fi urmat după 

absolvire de către fiecare elev inclus în grupul țintă (educațional, termen scurt); 
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❏ Însușirea conceptelor într-un ritm mai rapid prin implicarea activă în procesul de învățare (stagii 

de practică) comparativ cu situația în care ar fi participat doar pasiv la procesul educațional 

(educațional, termen scurt); 

❏ Maximizarea ratei de retenție a informațiilor pentru elevi prin îmbinarea experienței teoretice cu 

experiența reală-practică; 

❏ Creșterea veniturilor pentru persoanele care dețin calificări/experiențe suplimentare (stagii de 

practică, internship-uri) comparativ cu restul populației care deține doar studiile superioare/medii 

(economic, termen lung); 

❏ Creșterea ratei angajabilității direct proporțional cu numărul tinerilor care dețin atât cunoștințe 

teoretice, cât și abilități practice în domeniul studiat (termen mediu –lung, economic și 

educațional); 

❏ Reducerea ratei șomajului în rândul tinerilor absolvenți la nivelul regiunii Nord-Vest, respectiv 

creșterea angajabilității ca raport al unităților de învățământ de profil turism-alimentație 

implicate (termen mediu –lung, economic); 

❏ Creșterea economică și a bunăstării sociale a populației de la nivelul regiunii Nord-Vest (termen 

mediu – lung, economic –social); Reducerea procesului alocat pregătirii la locul de muncă a 

elevilor care absolvă o formă de învățământ, stagiile de practică și orientarea în carieră, respectiv 

cea profesională determinând recrutarea de personal calificat, conștient privind direcția de 

dezvoltare profesională și mai pregătit pentru piața muncii; 

❏ Acoperirea temporară a deficitului de personal în activitățile specifice ale organismelor private – 

gazdă; 

❏ Armonizarea cerințelor educaționale ale stagiului de practică cu realitatea economică din cadrul 

organizațiilor, prin încheierea unor parteneriate și intermedierea cu ajutorul Tutorilor de practică 

a comunicării între cele două entități: unitatea de învățământ din domeniul turismului și 

alimentației și compania-partener de practică. 

 

LOGICA INTERVENȚIEI PROIECTULUI  

Obiectivul specific Activitățile planificate Rezultatele estimate Indicatori succes 

OS1 - Creșterea 

capacității de integrare 

pe piața muncii pentru 

185 de elevi 

Implicarea într-un 

program de consiliere 

și orientare 

profesională, respectiv 

într-un program de 

185 elevi care au 

beneficiat de ședințe 

de consiliere 

individuală și în grup 

185 elevi care 
beneficiaza de sprijin 
pentru participarea la 
programe de educație 
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Obiectivul specific Activitățile planificate Rezultatele estimate Indicatori succes 

sensibilizare-informare 

privind nediscriminarea 

și egalitatea de șanse 

pe piața muncii pe o 

perioadă de 17 luni 

privind orientarea în 

carieră 

185 de ședințe de 

consiliere individuală 

susținute, 15 

workshopuri pentru 

consilierea de grup 

susținute 

185 elevi care au 

beneficiat de activități 

de informare și 

sensibilizare cu privire 

la principiul 

nediscriminării și 

egalității de șanse pe 

piața muncii 

18 workshopuri 

organizate pentru elevi 

în vederea sensibilizării 

acestora cu privire la 

principiul 

nediscriminării și 

egalității de șanse pe 

piața muncii 

39 elevi care își găsesc 
un loc de muncă după 
finalizarea intervenției 
 
19 elevi care urmează 
studii/cursuri de 
formare după 
finalizarea intervenției 
 
139 elevi certificați 
după finalizarea 
intervenției 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OS2 - Facilitarea 

tranziției de la educație 

la piața muncii  

 

Implicarea a 185 de 

elevi într-un program 

de practică dezvoltat 

prin proiect pe o 

perioadă de 19 luni 

185 de stagii de 

practică individuale 

organizate în cadrul 

proiectului.  

 

185 elevi care 
beneficiaza de sprijin 
pentru participarea la 
programe de educație 
 
39 elevi care își găsesc 
un loc de muncă după 
finalizarea intervenției 
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Obiectivul specific Activitățile planificate Rezultatele estimate Indicatori succes 

19 elevi care urmează 
studii/cursuri de 
formare după 
finalizarea intervenției 
 
139 elevi certificați 
după finalizarea 
intervenției 
 

Realizarea acestui obiectiv va contribui la dezvoltarea aptitudinilor de muncă a elevilor cu scopul 
creșterii șanselor de ocupare în domeniul educațional parcurs și a integrării cu succes a acestora pe 
piața muncii. Experiența obținută în cadrul stagiilor va determina creșterea gradului de adaptabilitate 
la condițiile unui loc de muncă. De altfel, experiența dobândită prin învățarea la locul de muncă va 
constitui un avantaj în procesul de inserare pe piața muncii. 

OS3 - Dezvoltarea 

cooperării între 

unitățile de învățământ 

cu profil de turism și 

alimentație și firme 

private din domeniu și 

dezvoltarea 

deprinderilor elevilor 

din regiunea Nord-Vest 

Dezvoltarea unei 

platforme online cu 3 

module pe o perioada 

de 20 de luni 

 

O plaformă accesibilă 

pentru elevii din 

domeniul turismului și 

alimentației cu 3 

module funcționale – 

legătură angajator-

elev, cursuri formare, 

antreprenoriat 

185 elevi care 
beneficiaza de sprijin 
pentru participarea la 
programe de educație 

Prin îndeplinirea acestui obiectiv, proiectul va facilita apariția de programe de învățare la locul de 
muncă și va suplimenta cunoștințele dobândite prin practică cu noțiuni specifice domeniului de 
activitate. 

 

 

Proiectul este implementat pe o perioada de 24 de luni de către: 

RCG CONSULTING GROUP SRL, lider de parteneriat 

 și  

TRIANBIA CONSULTING SRL, partener 1 
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Descrierea grupului tinta 

Grupul țintă al proiectului va fi selectat din rândul elevilor din regiunea de dezvoltare Nord-Vest care 

urmeaza cursurile unei unități de învățământ cu profil de turism și alimentație. 

Calificările şi nivelurile de calificare pentru care se realizează pregătirea:  

- Elevi (ISCED 3, nivel de calificare 4)  

- Elevi (ISCED 4, nivel de calificare 5, inmatriculati in scolile post-liceale/de maistri 

organizate la nivelul unitatilor de invatamant) 

 

Așadar, din rândul persoanelor care pot face parte din Grupul țintă, se vor identifica următoarele:  

- 200 de elevi din unitățile de învățământ cu profil de turism și alimentație din regiunea 

Nord-Vest din care se vor selecta 185 de elevi. 

 

Procesul de selecție a grupului țintă se realizează pe baza Metodologiei de selecție a grupului țintă care 

are la bază următoarele principii: transparența, egalitatea de șanse și nediscriminarea, respectiv 

încadrarea în categoria eligibilă conform programului de finanțare, respectarea drepturilor cu privire la 

protecția datelor cu caracter personal, dreptul la contestație.  

 

 

 

ISCED 8 - Doctorat sau nivel echivalent

ISCED 7 - Master sau nivel echivalent

ISCED 6 - Licență sau nivel echivalent

ISCED 5 - Învățământ superior de scurtă durată

ISCED 4 - Învățământ postliceal

ISCED 3 - Învățământ liceal

ISCED 2 - Învățământ gimnazial

ISCED 1 - Învățământ primar

ISCED 0 - Educație timpurie
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Capitolul 3. Cadrul legal al stagiului de practică 

Documentele consultate în vederea elaborarii metodologiei de organizare a stagiilor de practica sunt: 

❏ Cererea de finanțare  

❏ GHIDUL SOLICITANTULUI CONDIȚII SPECIFICE Stagii de practica elevi si studenți în sectorul 

agroalimentar, industrie și servicii 

❏ Planuri de învățământ (aprobate în 2018), clasele X-XII, domeniu de pregătire: turism și 

alimentație 

❏ Legea nr. 1/2011 (Legea educației naționale), actualizată la data de 15.10.2020 

❏ Legea nr. 258/2007 privind practica elevilor și studenților, actualizată până la data de 15 ianuarie 

2015 

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

învățământul profesional și tehnic, 

❏ OMENCS 5033/2016 privind Metodologia de organizare si functionare a invatamantului 

profesional de stat 

❏ Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 4798/2017 privind aprobarea contractului individual 

de pregătire practică în învățământul dual. 

❏ Ordinului nr. 2.004/9.08.2018 privind aprobarea modelelor-cadru ale certificatului și contractului 

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

❏ Ordin nr. 4742/10.08.2016 pentru aprobarea Statutului Elevului 

❏ Ordin nr. 5564/2020 privind măsuri de aplicare și corelare a planurilor de învățământ pentru 

învățământul profesional, liceal – filieră tehnologică și postliceal cu structura anului școlar 2020-

2021 

❏ Hotărârile Comitetului Național pentru Situații de Urgență aplicabile activităților didactice pe 

perioada pandemiei 

❏ Hotărâri ale autorităților publice locale cu privire la impunerea/ridicarea unor restricții pe 

perioada pandemiei 

❏ Ghid pentru Învățământul Profesional și Tehnic, anul școlar 2020-2021 
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 3.1. Practică la nivel de liceu 

Practica la nivel de liceu este reglementată de Legea Educației Naționale și Legea nr. 258/2007 privind 

practica elevilor și studenților.  

Calificarile corespunzatoare profilului SERVICII, domeniul de pregatire prefesionala TURISM si 

ALIMENTATIE sunt urmatoarele: 

❏ Organizator banqueting  

❏ Tehnician in gastronomie  

❏ Tehnician in turism 

❏ Tehnician in hotelarie 

 

Conform Legii 258/2007 privind practica elevilor și studenților: 

❖ Art. 4, alin (1) Practica elevilor și studenților se organizează și se desfășoară pe baza unui contract-

cadru de colaborare sau a unei convenții, după caz, încheiata între organizator și partenerul de 

practică. 

❖ Art. 7 Durata practicii este cea cuprinsă în planul de învăţământ. 

❖ Art. 9 Activitatea de practică inclusă în planul de învățământ este obligatorie și constituie condiție 

de promovare 

❖ Art. 17 Practicanții au obligația de a desfășura activități conform programei analitice/portofoliului 

de practică, respectând durata și perioada impuse de unitatea sau de instituția de învățământ de 

unde provin. 

 

Conform Legii Educației Naționale: 

❖ Art. 31 (6) Absolvenții învățământului liceal care au dobândit formal, nonformal sau informal 

competențe profesionale pot susține examen de certificare a calificării, în urma căruia pot 

dobândi certificat de calificare și supliment descriptiv al certificatului.  

❖ Art. 32 (3) Absolvenții clasei a XI-a din cadrul filierei tehnologice sau vocaționale care au finalizat 

un stagiu de pregătire practică pot susține examen de certificare a calificării corespunzător 

nivelului de certificare stabilit prin Cadrul național al calificărilor. 

❖ Art. 32 (4) Stagiile de pregătire practică de pe parcursul filierei tehnologice sau vocaționale se pot 

organiza la nivelul unității de învățământ și/sau la operatorii economici ori instituțiile publice cu 

care unitatea de învățământ are încheiate contracte pentru pregătire practică sau la organizații-

gazdă din străinătate, în cadrul unor programe ale Uniunii Europene - componenta de formare 
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profesională inițială. Durata stagiului de pregătire practică este stabilită prin planul-cadru de 

învățământ, aprobat de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. 

❖ Art.32 (5) Operatorii economici care asigură, pe bază de contract cu unitățile de învățământ, burse 

de școlarizare, stagii de pregătire practică a elevilor, dotarea spațiilor de pregătire practică sau 

locuri de muncă pentru absolvenți pot beneficia de facilități fiscale, potrivit prevederilor legale. 

 

3.2. Practică la nivel de școală profesională 

Calificarile corespunzatoare domeniului de pregatire prefesionala TURISM si ALIMENTATIE sunt 

urmatoarele: 

❏ Bucatar 

❏ Cofetar-patiser 

❏ Ospatar (chelner), vanzator in unitati de alimentatie 

❏ Lucrator hotelier 

 

Conform OMENCS 5033/2016 privind Metodologia de organizare si functionare a invatamantului 

profesional de stat: 

❖ Art. 14. — (1) Pregătirea practică a elevilor din învățământul profesional se desfășoară în cadrul 

orelor de laborator tehnologic, al orelor de instruire practică și al stagiilor de pregătire practică 

stabilite prin planurile de învățământ. (2) Orele de laborator tehnologic și orele de instruire 

practică se pot desfășura atât în laboratoarele și atelierele unității de învățământ, cât și la 

operatorul economic/instituția publică parteneră pentru pregătirea practică. (3) Durata stagiilor 

de pregătire practică se stabilește prin planul-cadru de învățământ. (4) Stagiile de pregătire 

practică se realizează, de regulă, la operatorul economic/instituția publică parteneră.  

❖ Art. 15. — (1) Stagiile de pregătire practică prevăzute prin planul-cadru de învățământ se 

desfășoară pe baza contractelor de practică, conform modelului standard aprobat prin ordin al 

ministrului educației naționale și cercetării științifice.  

 

Conform Legii Educației Naționale: 

❖ Art. 33 - Absolvenții învățământului profesional, care promovează examenul de certificare a 

calificării profesionale, dobândesc cartificat de calificare profesională și suplimentul descriptiv al 

certificatului. 
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❖ Art. 33 Absolvenții învățământului profesional, care promovează examenul de certificare a 

calificării profesionale, pot urma cursurile învățământului liceal cu frecvență redusă. 

 

3.3. Practică la nivel de școală postliceală 

Calificarile corespunzatoare domeniului de pregătire prefesională TURISM și ALIMENTATIE sunt 

următoarele: 

❏ Tehnician nutritionist 

❏ Asistent de gestiune în unitati de cazare si alimentatie 

❏ Asistent manager unitati hoteliere 

❏ Agent de turism-ghid 

❏ Organizator de conferinte, congrese, targuri si expozitii 

  

3.4. Practică învățământ dual 

Calificarile corespunzatoare domeniului de pregatire prefesionala TURISM si ALIMENTATIE sunt 

urmatoarele: 

❏ Bucatar 

❏ Cofetar-patiser 

❏ Ospatar (chelner), vanzator in unitati de alimentatie 

❏ Lucrator hotelier 

 

Conform Ordin nr. 3554/2017 privind organizarea și funcționarea învățământului dual: 

❖ Art. 3 - Învăţământul dual este o formă de organizare a învăţământului profesional şi tehnic care 

se desfăşoară pe bază de contract şi are următoarele caracteristici: 

a) este organizat, într-un cadru unitar, de către unităţile de învăţământ la solicitarea operatorilor 

economici sau a structurilor asociative interesate, cum ar fi camere de comerţ, asociaţii patronale 

de ramură, clustere în calitate de potenţiali angajatori şi parteneri de practică;  

b) asigură o rută alternativă de educaţie şi formare profesională, organizată pe bază de 

parteneriat şi conform unor contracte individuale de pregătire practică încheiate cu operatorii 

economici care asumă ca responsabilitate principală pregătirea practică a elevilor;  
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c) operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă, cel puţin la nivelul celei 

acordate din fonduri publice pentru învăţământul profesional, şi alte cheltuieli pentru formarea 

de calitate a elevilor; 

d) se bazează pe un parteneriat extins, asigurând colaborarea dintre unităţile de învăţământ 

partenere, autorităţile publice centrale şi locale şi mediul economic şi asociativ. , 

❖ Art. 3 - Învăţământul dual reflectă caracteristicile prevăzute la alin. (4) şi îndeplineşte 

următoarele cerinţe:  

a) încheierea contractului de parteneriat între unul sau mai mulţi operatori economici sau între 

structuri asociative/un consorţiu de operatori economici, unitatea de învăţământ şi unitatea 

administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea şcolară, contract care stabileşte condiţiile 

de colaborare, drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi costurile asumate de parteneri;  

b) încheierea contractului individual de pregătire practică dintre elev, respectiv părintele, tutorele 

sau susţinătorul legal al elevului minor, operatorul economic şi unitatea de învăţământ, contract 

care stabileşte drepturile şi obligaţiile părţilor.  

Organizarea şi funcţionarea învăţământului dual, accesul în învăţământul dual, durata şi 

conţinutul programelor de pregătire profesională, modul de organizare şi desfăşurare a 

examenului de certificare a calificării sunt reglementate prin metodologii specifice, propuse de 

Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, aprobate prin ordin al 

ministrului educaţiei naţionale, în urma consultării reprezentanţilor operatorilor economici şi a 

altor structuri reprezentative ale mediului economic interesate. 

 
Capitolul 4. Recrutare unităților de învățământ, a elevilor și agenților economici  

4.1. Procedură recrutare unitați de învățământ 

Conform proiectului, unitățile de învățământ vizate sunt cele din regiunea Nord-Vest care oferă programe 

de formare inițială pentru specializări din domeniul turism și alimentație. Condiția pentru participarea la 

proiect este reprezentată de disponibilitatea unității de învățământ de a încheia un acord de colaborare 

cu cele două entități care constituie parteneriatului pentru implementarea proiectului, și anume SC RCG 

CONSULTING GROUP SRL în calitate de Lider și SC TRIANBIA CONSULTING SRL în calitate de Partener.  

Sunt luate în considerare unități de învățământ publice, dar și private, cu condiția ca ultimele să dețină 

acreditare din partea Ministerului Educației Naționale.  

În vederea evitării dublei finanțări cu sistemul de stat, nu se oferă beneficii bănești pentru cadrele 

didactice implicate în activitățile de recrutare și organizare a stagiilor de practică din bugetul proiectului. 

În schimb, la solicitarea acestor pot fi acordate adeverințe care să ateste implicarea în cadrul proiectului.  
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Pentru recrutarea unitatilor de invatamant se vor parcurge urmatoarele etape: 

❏ Se va realiza o bază de date, reprezentată de un tabel centralizator împărțit pe județele care fac 

parte din regiunea Nord-Vest, în care se vor trece toate unitățile de învățământ secundar superior 

și terțiar non-universitar, cu profilele de alimentație publică și turism, împreună cu datele acestora 

de contact; 

❏ Se vor contacta directorii de liceu pentru a promova proiectul și beneficiile acestuia și pentru a le 

propune o colaborare, urmărind dacă instituția este interesată, dacă este deja implicată într-un 

alt proiect finanțat din fonduri europene/nerambursabile sau dacă nu este interesată și preferă 

să organizeze stagiile de practică pe cont propriu. Daca reprezentantul instituției prezintă interes 

pentru colaborare, se vor solicita detalii cu privire la numărul de elevi care sunt obligați să 

participe la stagii de practica la acel moment; 

❏ Se va ține legătura în permanență cu reprezentanții instituțiilor interesate și se vor organiza 

întâlniri pentru discuții în vederea semnării acordurilor de practică; 

❏ Acordurile de practică vor fi elaborate de Coordonatorul P2 în 3 exemplare și transmise către 

directorii de liceu prin intermediul poștei electronice sau în format fizic prin curier/delegat; 

❏ În cazul în care unitatea de învățământ dorește să utilizeze propriul formular de acord de 

colaborare acesta va fi acceptat doar în măsura în care se pot introduce informațiile esențiale cu 

privire la proiect (cel puțin titlul și codul proiectului);  

❏ Acordurile de practică în format fizic original vor fi arhivate atât de RCG cât și de Trianbia. De 

asemenea, o copie electronică a acestora se va arhiva electronic;  

❏ După semnarea acordurilor cu instituțiile de învățământ interesate va urma procedura de 

recrutare a elevilor doritori să participe la stagii de practică prin intermediul proiectului.  

❏ Pe tot parcursul derulării proiectului, se va menține comunicarea cu reprezentanții unității de 

învățământ în vederea asigurării unei bune colaborări.  

  

4.2. Procedura de recrutare elevi  

Pentru a putea participa la stagiile de practică organizate în cadrul proiectului, elevii trebuie să parcurgă 

măi întâi procesul de înscriere și selecție în grupul țintă. Acesta se va desfășura conform Metodologiei de 

selecție în grupul țintă aferentă proiectului de față. Activitatea de selecție și validare a grupului țintă se va 

realiza de către Expertul grup țintă din cadrul proiectului, împreună cu Asistentul Manager și sub 

supravegherea Managerului de proiect.  

Pentru a fi eligibil de a participa în cadrul acestui program, un elev trebuie să fie înregistrat la o unitate de 

învățământ secundar superior (liceu, scoala profesionala) sau terțiar non-universitar (postliceală) cu profil 
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în domeniul turismului și alimentatiei, din regiunea Nord-Vest, și cu care există un acord de colaborare 

pentru realizarea activităților prevăzute în proiect.    

Sunt vizați în principal elevii din: 

● clasele a XI-a si a XII-a (liceu)  

● clasele a X-a si XI-a  (școlile profesionale)  

● toti anii de studiu (învățământ postliceal) 

 

Completarea dosarului de înscriere se va face cu sprijinul Expertului Grup Țintă. Vor fi selectați doar elevii 

care își asumă pe propria răspundere faptul că vor participa la toate activitățile prevăzute în cadrul 

proiectului și că nu fac/nu au făcut parte dintr-un alt proiect cu activități similare.  

Lista finală a elevilor selectați în grupul țintă va fi avizată de Managerul de proiect și înaintată 

Coordonatorului P2 în vederea stabilirii unor discuții inițiale cu elevii pentru alocarea acestora în stagii de 

practică. Lista elevilor selectați se va transmite și unităților de învățământ în vederea întocmirii 

calendarului pentru stagiul de practică.  

În cazul în care elevul se va retrage din proiect sau va abandona proiectul, locul acestuia va fi preluat de 

un alt elev care respectă criteriile de eligibilitate. Având în vedere că se dorește asistarea a 185 de elevi în 

cadrul proiectului, activitatea de selecție și recrutare va viza cel puțin un număr de 200 de elevi.  

Alocarea elevilor în stagiile de practică va fi făcută de Coordonatorul P2 în urma discuțiilor cu aceștia și 

operatorii economici parteneri de practică și se va concretiza prin întocmirea unui calendar individualizat 

de practică și semnării conveției/contractului de practică.  

4.3. Procedura de recrutare agenți economici 

În vederea organizării stagiilor de practică în cadrul proiectului este necesară colaborarea cu operatori 

economici care pot deveni parteneri de practică pentru elevii din grupul țintă, conform legii. Se acceptă 

recomandări de agenți economici cu care unitățile de învățământ au mai avut încheiate parteneriate în 

trecut. Astfel, parteneriatele deja existente vor continua/vor fi consolidate prin intermediul proiectului. 

Având în vedere faptul că un număr mai ridicat de parteneriate cu operatori economici ar aduce valoare 

adăugată pentru unitățile de învățământ și elevi, se are în vedere atragerea acestora prin cât mai multe 

modalități: 

Varianta A: Operatorul economic este propus de către unitatea de învățământ 

Pasul 1 –  Se vor colecta referințele operatorului economic de la unitatea de învățământ  
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Pasul 2 – Au loc discuții cu operatorul economic în vederea semnării acordului de practică între acesta, 

Lider și Partener, și verificării disponibilității acestuia privind derularea stagiilor de practică 

Pasul 3 – Coordonatorul P2 elaborează acordul de practică în 3 exemplare și le transmite către operatorul 

economic prin intermediul poștei electronice sau în format fizic prin curier/delegat 

Pasul 4 – În cazul în care operatorul economic dorește să utilizeze propriul formular de acord de practică 

acesta va fi acceptat doar în măsura în care se pot introduce informațiile esențiale privire la proiect (cel 

puțin titlul și codul proiectului); 

Pasul 5 - Acordurile de practică în format fizic original vor fi arhivate atât de RCG cât și de Trianbia. De 

asemenea, o copie electronică a acestora se va arhiva electronic.  

Pasul 6 – După semnarea acordurilor de practică cu operatorul economic, elevii vor putea fi alocați în 

stagiile de practică derulate de acesta.  

Varianta B: Operatorul economic este identificat de către elev 

Pasul 1 –  Se vor colecta referințele operatorului economic de la elev  

Pasul 2 – Au loc discuții cu operatorul economic în vederea semnării acordului de practică între acesta, 

Lider și Partener, și verificării disponibilității acestuia privind derularea stagiilor de practică 

Pasul 3 – Au loc discuții cu unitatea de învățământ cu privire la validarea operatorului economic și pentru 

încheierea acordului cadru și a convențiilor/contractelor de practică cu acesta.  

Pasul 4 – Coordonatorul P2 elaborează acordul de practică în 3 exemplare și le transmite către operatorul 

economic prin intermediul poștei electronice sau în format fizic prin curier/delegat 

Pasul 5 – În cazul în care operatorul economic dorește să utilizeze propriul formular de acord de practică 

acesta va fi acceptat doar în măsura în care se pot introduce informațiile esențiale privire la proiect (cel 

puțin titlul și codul proiectului); 

Pasul 6 - Acordurile de practică în format fizic original vor fi arhivate atât de RCG cât și de Trianbia. De 

asemenea, o copie electronică a acestora se va arhiva electronic.  

Pasul 7 – După semnarea acordurilor de practică cu operatorul economic, elevii vor putea fi alocați în 

stagiile de practică derulate de acesta.  

Varianta C: Operatorul economic este identificat de către Lider sau Partener 

Pasul 1 –  Se va întocmi o bază de date  agenții economici din domeniul HORECA din regiunea Nord-Vest, 

care au următoarele coduri CAEN: 
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❏ 1011- Producția și conservarea cărnii 

❏ 1012- Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre 

❏ 1013- Fabricarea produselor din carne 

❏ 1020- Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor 

❏ 1031- Prelucrarea și conservarea cartofilor 

❏ 1032- Fabricarea sucurilor de fructe și legume 

❏ 1039- Prelucrarea și conservare fructelor și legumelor 

❏ 1041- Fabricarea uleiurilor si grasimilor 

❏ 1042- Fabricarea margarinei si a altor produse comestibile similare 

❏ 1051- Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor 

❏ 1052- Fabricarea inghetatei 

❏ 1061- Fabricarea produselor de morarit 

❏ 1062- Fabricarea amidonului si a produselor din amidon 

❏ 1071- Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie; 

❏ 1072- Fabricarea biscuitilor si piscoturilor; fabricarea prajiturilor si a produselor conservate de 

patiserie; 

❏ 1073- Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cus-cus-ului si a altor produse fainoase similare 

❏ 1081- Fabricarea zaharului 

❏ 1082- Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase 

❏ 1083- Prelucrarea ceaiului si cafelei 

❏ 1084- Fabricarea condimentelor si ingredientelor 

❏ 1085- Fabricarea de mancaruri preparate 

❏ 1086- Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice 

❏ 1089- Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. 

❏ 1101- Distilarea, rafinarea si mixarea băuturilor alcoolice 

❏ 1102- Fabricarea vinurilor din struguri 

❏ 1103- Fabricarea cidrului si a altor vinuri din fructe 

❏ 1104- Fabricarea altor bauturi nedistilate, obținute prin fermentare 

❏ 1105- Fabricarea berii 

❏ 1106- Fabricarea maltului 

❏ 1107- Producția de bauturi racoritoare nealcoolice; producția de ape minerale si alte ape 

imbuteliate 
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❏ 5610- Restaurante; 

❏ 5629- Baruri si alte activități de servire a băuturilor; 

❏ 5621-Activități de alimentatie (catering) pentru evenimente; 

❏ 5510- Hoteluri si alte facilități de cazare similare; 

❏ 5520- Facilități de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata; 

❏ 5530- Parcuri pentru rulote, camping, tabere 

❏ 5590- Alte servicii de cazare 

❏ 7911- Activități ale agențiilor turistice 

❏ 7912- Activități ale tur-operatorilor 

❏ 7990- Alte servicii de rezervare și asistență turistică; 

❏ 8230-Activități de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor. 

 

Pasul 2 – Sunt contactați operatorii economici aparținând domeniilor specializărilor/calificărilor în care se 

pregătesc elevii recrutați în grupul țintă, în ordinea priorității date de calendarul de practică întocmit de 

Coordonatorul P2. Prioritatea cea mai ridicată o vor avea operatorii din domeniul în care se pregătesc 

elevii din GT care trebuie să-și înceapă stagiile de practică cel mai curând.  

Pasul 3 – Se verifică dacă operatorul economic îndeplinește următoarele cerințe: 

❏ Își desfășoară activitatea în regiunea Nord-Vest; 

❏ Codul CAEN să fie în concordanță cu calificările elevilor care vor efectua practica; 

❏ Are disponibilitate pentru organizarea stagiilor de practică în perioada trecută în 

calendarul de practică; 

❏ Are cel puțin o persoană care se poate ocupa de instruirea elevilor; 

❏ Se situeză la o distanță acceptabilă față de domiciliul/unitatea de învățământ a elevului; 

❏ Este de acord să permită accesul tutorilor din cadrul echipei de proiect la unitatea în care 

se desfășoara practica pe durata stagiilor de practică; 

 

Pasul 4 – Au loc discuții cu unitatea de învățământ cu privire la validarea operatorului economic și pentru 

încheierea acordului cadru și a convențiilor/contractelor de practică cu acesta.  

Pasul 5 – Coordonatorul P2 elaborează acordul de practică în 3 exemplare și le transmite către operatorul 

economic prin intermediul poștei electronice sau în format fizic prin curier/delegat 
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Pasul 6 – În cazul în care operatorul economic dorește să utilizeze propriul formular de acord de practică 

acesta va fi acceptat doar în măsura în care se pot introduce informațiile esențiale privire la proiect (cel 

puțin titlul și codul proiectului); 

Pasul 7 - Acordurile de practică în format fizic original vor fi arhivate atât de RCG cât și de Trianbia. De 

asemenea, o copie electronică a acestora se va arhiva electronic.  

Pasul 8 – După semnarea acordurilor de practică cu operatorul economic, elevii vor putea fi alocați în 

stagiile de practică derulate de acesta.  

 
Capitolul 5. Derularea stagiilor de practică 

Stagiile de practică destinate celor 185 de elevi vor fi efectuate în conformitate cu programa școlară. 100% 

dintre stagiile planificate vor fi efectuate la operatori economici ale căror coduri CAEN se regăsesc în 

sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform Strategiei Naționale de 

Competitivitate.  

Urmărind creșterea capacității de angajabilitate pe piața muncii în rândul elevilor din domeniul turismului 

și alimentației, stagiile de practică din cadrul proiectului au fost gândite în strânsă legătură cu activitățile 

de consiliere și orientare în carieră și cele de sensibilizare privind nediscriminarea la locul de muncă. În 

consecință, fiecare elev din cadrul grupului țintă recrutat are acces la următorul pachet de servicii care 

constituie programul de învățare la locul de muncă dezvoltat în cadrul proiectului: 

- PRACTICĂ: cel puțin un stagiu de practică cu/la un agent economic pe profil; 

- CONSILIERE și ORIENTARE ÎN CARIERĂ: cel puțin o ședință de consiliere individuală și un workshop de 

grup 

- SENSIBILIZARE: cel puțin un workshop pe teme legate de egalitatea de gen și nediscriminarea 

- ACCES PE PLATFORMĂ: crearea unui cont gratuit care să permită accesul la următoarele 3 module: 

practică, formare și antreprenoriat.  

Serviciile vor fi funizate de către o echipă multidisciplinară compusă din: Consilier orientare profesională, 

Tutori de practică/Mentori, tutori din partea operatorilor economici, cadre didactice supervizoare, Expert 

Grup Țintă și Coordonator P2. Aceștia vor colabora pentru a asigura coerența și abordarea integrată a 

intervențiilor asupra elevilor, însă activitățile prevăzute se vor desfășura independent una de cealaltă. 

Succesiunea activităților va fi decisă de la caz la caz, în funcție de disponibilitatea grupului țintă, a unităților 

de învățământ și operatorilor economici, dar și a echipei, evitându-se supraaglomerarea.   
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ABORDAREA HOLISTICĂ A PROGRAMULUI DE ÎNVĂȚARE LA LOCUL DE MUNCĂ 
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5.1 Sesiuni de sensibilizare 

Activitatea vizează susținerea unor prezentări de grup și de discuții interactive în vederea promovării 

principiilor egalității de șanse și a nediscriminarii în mediile sociale și profesionale. Coordonatorul P2 va 

asigura materiale de prezentare care să abordeze subiecte relevante pentru obiectivul integrării pe piața 

muncii care să dezvolte aspecte legate de egalitatea de gen la locul de muncă, egalitatea de șanse pe piața 

muncii, etica la locul muncii, metode comportamentale pentru asigurarea principiului nediscriminarii la 

locul de muncă, situații comune la locul de muncă, abordări adecvate în situații de discriminare.  

Activitatea este desfășurată prin realizarea de sesiuni de tip workshop de grup pentru minim 10-11 elevi 

din grupul țintă în fiecare an de școlarizare, respectiv un total de minim 18 sesiuni pe toată perioada de 

implementare. Workshopul va avea o durată de aproximativ 2 ore și va conține o parte teoretică și una 

practică.  

Pentru fiecare grupă de elevi se realizează un workshop personalizat, adaptat la nevoile și nivelul 

participanților.  Este permis accesul cadrul didactice supervizoare la această activitate, dar și a tutorilor. 

Un elev poate participa la mai multe sesiuni de sensibilizare, însă este obligatoriu ca acesta să participe  la 

una pe durata de implementare a proiectului pentru a putea beneficia de premiu.  

Scenariu A – Sesiunea de sensibilizare are loc înaintea stagiului de practică 

În acest caz, accentul se pune pe explicarea situațiilor discriminatorii care pot interveni la un loc de muncă, 

elevul fiind informat cu privire la elementele prin care poate să recunoască o situație discriminatorie și 

pașii care trebuie urmați.   

Scenariu B – Sesiunea de senisbilizare are loc după stagiul de practică 

În acest caz, accentul se pune pe analiza experienței în cadrul stagiului de practică și identificarea unor 

posibile situații discriminatorii care ar fi putut interveni la locul de practică sau care au intervenit la locul 

practicii. Este analizată politica operatorului economic cu privire la principiul nediscriminării.  

5.2. Desfășurarea propriu-zisă a stagiilor de practică 

Interviu 

După selecția și validarea elevilor în grupul țintă, datele acestora de contact vor fi predate 

Coordonatorului P2 și tutorilor de practică în vederea inițierii unor discuții cu elevii în vederea alocării 

acestora în stagiile de practică. Discuțiile pot fi desfășurate în format fizic/online pe următoarele teme: 

evaluarea stagiilor de practică anterioare,  preferințe în materie de operator economic, așteptări legate 

de stagiul de practică, obiective de carieră, motivație privind continuarea educației sau găsirea unui loc 

de muncă, motivație cu privire la participarea la stagii de practică, disponibilitatea de timp pentru 

efectuarea orelor prevăzute în stagiul de practică, disponibilitatea pentru participarea la ședințele de 
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orientare și consiliere și workshopurile de sensibilizare. În cadrul acestor interviuri se va aplica 

Chestionarul de evaluare inițială dezvoltat de către Coordonatorul P, anexă la prezenta procedură. Acesta 

va fi colectat ulterior de către tutorii de practică, centralizate și predate Coordonatorului P în vederea 

interpretării rezultatelor. Concluziile urmează să fie utilizate pentru alocarea elevului la operatorul 

economic și îmbunătățirea organizării stagiilor de practică pentru acesta.  

Alocarea în stagii de practică 

În funcție de cerințele și preferințele elevului, Coordonatorul P îi va propune una sau mai multe locații de 

efectuare a stagiului de practică din care elevul va alege una. De asemenea, elevul are libertatea de a veni 

cu propuneri de locații pentru desfășurarea stagiului de practică, alegându-și singur operatorul economic. 

În acest caz, Coordonatorul P2 se asigură de faptul că operatorul îndeplinește toate condițiile necesare 

pentru a deveni partener de practică.  

În situația în care elevul este nemulțumit de operatorul economic la care desfășoară practica și sesizează 

acest lucru Coordonatorului P2, cadrului didactic supervizor sau tutorilor de practică din cadrul 

proiectului, se ia în considerare varianta mutării acestuia la un alt operator economic.  

Alocarea în stagiul de practică se va concretiza prin semnarea Convenției/Contractului de practică între 

unitatea de învățământ la care este înscris elevul, operatorul economic în calitate de partener de practică 

și elevul. În cazul în care exista un grup de elevi care doresc să meargă la același operator economic în 

aceeași perioadă și operatorul economic este dispus să-i primească pe toți, Convenția/Contractul de 

practică se poate încheia și în mod colectiv (un singur contract/convenție cu toți elevii).  

Fiecare elev va fi alocat unui tutore de practică din cadrul proiectului și unui tutore din partea operatorului 

economic. Pentru aceasta se va întocmi un calendar individual de practică, document ce va fi comunicat 

elevului.  

Semnare convenții/contracte de practică  

Are loc după alocarea elevului în stagiul de practică. Convenția/contractul de practică este semnată de 

către unitatea de învățământ, operatorul economic și elevul/elevii participanți la practică, respectiv 

părinții/tutorii legali ai acestora (pentru persoanele minore).  

Prezenta procedură de practică prevede un model de Convenție și Contract de practică, însă se acceptă și 

alte formate elaborate de către unitatea de învățământ, în calitate de organizator de practică.  

În situația în care Liderul și Partenerul nu sunt parteneri de practică, Convenția/Contractul de practică 

este obținut în copie/scan de la unitatea de învățământ pentru a fi inclusă la dosarul de practică a elevului, 

așa cum a fost prevăzut în cererea de finanțare.  
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În situația în care Liderul și Partenerul sunt parteneri de practică, Convenția/Contractul de practică este 

obținut în exemplar original de la unitatea de învățământ și păstrat în arhiva de proiect.  

Instruire și informare cu privire la derularea practicii 

Înaintea începerii orelor de practică la agentul economic din domeniu, tutorii de practică din cadrul 

proiectului asigură elevilor o instruire generală cu privire la desfășurarea stagiilor de practică prezentând 

drepturile și obligațiile practicanților, programul de desfășurare a practicii, modalități de solicitare a 

asistenței/sprijinului din partea tutorelui de practică din proiect, importanța menținerii unei comunicări 

constante cu acesta pe toată durata efectuării stagiului de practică, importanța documentării stagiului de 

practică, condițiile de acordare a premiilor.  

 

Practica propriu-zisă 

În cadrul proiectului, stagiile de practică se organizează sub următoarele forme: 

1. Practică fizică  

2. Practică online 

Indiferent de forma de organizare, stagiile de practică din cadrul proiectului se organizează cu prezența 

obligatorie a agentului economic din domeniul în care se pregătește elevul.  

Durata stagiilor de practică este cea prevăzută în planul de învățământ, iar perioada derulării este cea 

agreată la nivelul instituției de învățământ parteneră. Așadar, se respectă calendarul de stagiilor de 

practică. 

Forma de organizare a stagiilor de practică este decisă de către instituția de învățământ, în calitate de 

organizator de practică.  

Tematica prevăzută în cadrul practicii cuprinde subiecte de specialitate solicitate de instituția de 

învățământ pe baza curriculei școlare, dar și subiecte suplimentare privind competențele transversale – 

comunicare, negociere, antreprenoriat, dezvoltare durabilă, protecția mediului, etica în afaceri etc. 

Acestea din urmă pot fi predate și de către tutorii de practică din cadrul proiectului.  

Stagiile de practică se desfășoară conform prevederilor Legii 258/2007, Ordinului MEN nr. 3539/2012, 

Ordinului nr. 2.004/9.08.2018, Ordinului 3539/14.03.2012, Ordinului 4798/31.08.2017 și a altor 

reglementări date de Ministerul Educației Naționale, Direcția de Sănăstate Publică și Comitetul pentru 

Situații de Urgență.  

Reguli de desfășurare: 

- Elevul este obligat să se prezinte la agentul economic la ora planificată împreună cu tutorele desmenat 

în cadrul acestuia; 
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- Tutorele de practică din cadrul proiectului și cadrul didactic supervizor trebuie să se asigure de faptul că 

elevul participă la stagiul de practică, așa cum a fost convenit. În caz contrar, acesta va fi pus absent. Orele 

absentate pot fi recuperate cu acordul operatorului de practică sau, în condiții bine justificate, la alt 

operator de practică cu activitate în domeniul relevant față de cel în care se pregătește elevul.  

- Elevul este obligat să-și desfășoare toate orele de practică prevăzute în convenția/contractul de practică.  

- Programul de practică este conceput de către operatorul economic și nu poate depăși ora 20.00, conform 

legii.  

- Elevul are obligația de a respecta normele de lucru și de conduită stabilie de operatorul economic pe 

durata efectuării stagiului de practică.  

- Operatorul economic are obligația de a instrui elevul cu privire la normele de securitate în muncă și 

regulamentul propriu de funcționare.  

-  Elevul este obligat să anunțe echipa de proiect în cazul în care intervin modificări legate de modul de 

desfășurare a stagiului de practică sau dacă dorește să schimbe operatorul economic la care își desfășoară 

practica.  

Asistență și monitorizare 

Pe toată durata stagiilor de practică elevii au dreptul de a beneficia de asistență din partea tutorilor de 

practică din cadrul proiectului. Pentru o bună gestionare a nevoilor acestora, elevii vor fi repartizați în 

grupe fiecărui tutore de practică, în mod echitabil. Aceștia mențin comunicarea cu elevii prin toate 

mijloacele – online, telefonic, prin vizite la fața locului. Tutorii de practică din cadrul proiectului oferă 

asistență în organizarea stagiului de practică la operatorul economic, în pregătirea elevului pentru stagiul 

de practică, în rezolvarea problemelor apărute în timpul derulării stagiului de practică, în întocmirea 

documentației necesare aferentă stagiului de practică, în medierea relației cu tutorele de la operatorul 

economic. Totodată ei încurajează participarea și finalizarea stagiului de practică de către elevi oferind 

îndrumări și susținând motivația acestuia.  

Monitorizarea elevilor de către tutorii de practică din cadrul proiectului se desfășoară prin discuții 

telefonice cu elevii, cadrele didactice supervizoare și tutorii de la agenții economici și prin vizite la locația 

de implementare a stagiului de practică.  

Colectare documente/portofolii de practică 

Pe durata stagiului de practică elevii trebuie să completeze următoarele documente care constituie 

portofoliul de practică – caietul de practică, fișa de prezență, fișa de evaluare inițială, fișa de autoevaluare, 

fișa de evaluare finală. Modelele pentru aceste documente sunt atașate la prezenta procedură.  
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Documentele sunt pregătite ca template de către tutorii de practică din cadrul proiectului și predate 

elevilor la începutul stagiului de practică. Pe toată durata stagiului de practică tutorii acordă asistență și 

îndrumări în completarea acestor documente, urmând ca la finalul stagiului să le colecteze de la elevi și 

să le verifice. Portofoliile de practică sunt atașate mai apoi la dosarele de practică ale elevilor.  

 

FLUXUL DE PROCES 

 

 

 

 

 

Pregatirea procedurala 
a stagiilor de practica -
procedura de practica

Selectia partenerilor de 
practica - Acorduri 

RCG/Trianbia -
operatori

Reinnoire acorduri 
scoala - operatori vechi 

(prezentare beneficii 
aduse de proiect)

Acoduri noi scoala -
operatori

Elaborare calendar 
practica/calendare 

individuale

Discutii elevi/interviuri 
si alocarea lor in stagii 
de practica/operatori

Semnare conventii de 
practica scoala -

operatori

Informare elevi cu 
privire la stagiul de 
practica, etape si 

documentatie

Intalniri initiale cu 
elevii - drepturi si 
obligatii, semnare 

conventii de practica

Derulare stagii de 
practica

Aplicare mecanisme de 
monitorizare

Colectarea 
documentelor din 

dosarele de practica

Interviu evaluare elev -
tutore de practica

Rapoarte de evaluare a 
practicantului

Intalniri intre elevi, 
tutori si cadre didactice

Eliberare adeverinte de 
practica
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5.3 Consiliere și orientare profesională 

Furnizarea serviciilor de orientare și consiliere profesională vizează implementarea unui proces de asistare 

specializată a elevului selectat din grupul țintă în momentele importante ale traseului său educațional și 

profesional, prin furnizarea de informații precise și susținerea sa în luarea deciziilor care îi afectează 

evoluția ulterioară pe planul carierei. Aceasta implică generarea de alternative adecvate în scopul atingerii 

unor obiective profesionale realist definite. Principiile unei consilieri privind cariera sunt principiile 

generale de consiliere, conținutul și forma însă sunt determinate de modelul de abordare a orientării 

vocaționale/ profesionale. 

Prin activitatea de orientare și consiliere profesionala se urmărește:  

a) furnizarea de informații privind piața muncii şi evoluţia ocupațiilor;  

b) evaluarea și autoevaluarea personalității în vederea orientării profesionale;  

c) dezvoltarea abilității și încrederii în sine a persoanelor în căutarea unui loc de munca, în vederea luării 

de către acesta a deciziei privind propria carieră;  

d) instruirea în metode și tehnici de căutare a unui loc de muncă. 

Activitatea de orientare și consiliere va fi desfășurată prin organizarea de sesiuni de workshop de grup. 

pentru aproximativ 6-7 elevi, dar și ședințe de consiliere individuală. Fiecare elev va avea obligația să 

participe la un workshop și o ședință de consiliere individuală. Acolo unde se consideră necesar, se pot 

organiza mai multe ședințe de consiliere individuală cu același elev. De asemenea, se permite participarea 

unui elev la mai multe workshopuri.  

Activitatea de consiliere și orientare în carieră poate fi planificată atât înaintea stagiului de practică, dar 

și după, în funcție de disponibilitatea elevului și a Expertului.  

Capitolul 6. Monitorizare si evaluare 

Activitatea de monitorizare are triplu rol: 

1. Analiza evoluției aptitudinilor elevilor paricipanți 

2. Analiza modului de organizare, al eficienței și relevanței stagiilor de practică 

3. Analiza performanțelor realizate de tutorii de practică.  

Mecanismele prin care se realizează monitorizarea sunt gestionate și coordonate de Coordonatorul P2 

prin instrumente specifice. Tutorii de practică din cadrul proiectului au obligația de a aplica o parte din 

setul de instrumente la nivelul elevilor pentru culegerea de date. Mai apoi, datele colectate sunt analizate 
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de către Coordonatorul P2 care întocmește rapoarte de evaluare tematice pe care le va înainta 

Managerului de proiect.  

DOSARUL FINAL DE PRACTICĂ 

Activitatea de evaluare a stagiului de practică pentru fiecare elev se materializează la sfârșitul perioadei 

de practică printr-o sesiune de evaluare, care va consta în: 

• Interviu cu elevul prin care se primește și se acordă feedback cu privire la stagiul de practică 

efectuat 

• Analiza portofoliului de practică 

• Completarea rapoartelor de evaluare din partea tutorelui de practică și a cadrului didactic 

supervizor 

• Completarea fișei de autoevaluare de către elev 

Documentația individuală aferentă fiecărui elev pentru monitorizarea și evaluarea stagiului de practică 

sunt cuprinse într-un dosar de practică, fiind reprezentate de: 

❏ Acord de practică 

❏ Convenție cadru de practică 

❏ Portofoliu de practică (caietul de practică, fișa de prezență, fișa de evaluare inițială, fișa 

de autoevaluare, fișa de evaluare finală) 

❏ Raport de evaluare a practicantului din partea tutorelui 

❏ Fișa de evaluare a practicantului din partea cadrului didactic supervizor 

❏ Liste de prezență întâlniri cadre didactice supervizoare-elev-tutore 

❏ Proces verbal întâlnire cadru didactic supervizor-elev 

❏ Calendar individual de alocare a stagiului de practică 

❏ Adeverință de practică 

❏ Diplomă de participare. 

 

INSTRUMENTE DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE A ELEVULUI 

▪ Fișă de autoevaluare 

▪ Fișă de prezență 

▪ Raport de evaluare a practicantului din partea tutorelui 

▪ Fișa de evaluare a practicantului din partea cadrului didactic supervizor 
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INSTRUMENTE DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE A STAGIULUI DE PRACTICĂ 

▪ Fișa de evaluare inițială 

▪ Fișa de evaluare finală 

▪ Chestionar tutori evaluare operator 

▪ Chestionar tutori evaluare finală stagiu 

▪ Chestionar stagiu fizic vs online 

 

INSTRUMENTE DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE A TUTORILOR DE PRACTICĂ 

▪ Repartiție tutori 

▪ Monitorizare activitate tutori 

▪ Rapoarte de activitate tutori 

 
Capitolul 7. Acordarea premiilor 

În vederea stimulării participării elevilor la activitățile din cadrul proiectului s-au prevăzut acordarea de 

premii din bugetului proiectului, respectiv premii pentru finalizarea tuturor activităților prevăzute.  

Premiile pentru finalizarea tuturor activităților prevăzute în cadrul proiectului se acordă elevilor care 

finalizează pachetul de activități minimal prevăzut pentru fiecare elev în cadrul proiectului și anume: 

- PRACTICĂ: cel puțin un stagiu de practică cu/la un agent economic pe profil; 

- CONSILIERE și ORIENTARE ÎN CARIERĂ: cel puțin o ședință de consiliere individuală și un workshop de 

grup 

- SENSIBILIZARE: cel puțin un workshop pe teme legate de egalitatea de gen și nediscriminarea 

- ACCES PE PLATFORMĂ: crearea unui cont gratuit care să permită accesul la următoarele 3 module: 

practică, formare și antreprenoriat.  

Premiile pentru finalizarea tuturor activităților se alocă pentru fiecare elev care respectă condițiile de 

premiere și este în cuantum de 600 de lei. Acesta se alocă pe bază de cerere și în funcție de disponibilitatea 

bănească la nivel de proiect.  

 

Capitolul 8. Roluri 

La nivel instituțional/organizațional 
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Unitatea de învățământ Validează partenerul de practică 

Decide forma de organizare a practicii 

Stabilește calendarul de practică 

Stabilește tematica pentru stagiul de practică 

Informează elevii cu privire la posibilităție din cadrul 

proiectului și beneficiile stagiilor de practică 

Desemnează un cadru didactic responsabil/supervizor 

Încheie acordul cadru cu operatorul economic 

Încheie convențiile/contractele de practică 

Evaluează competențele dobândite de elev 

Oferă certificarea pentru elevii care îndeplinesc condițiile 

prevăzute  

Operatorul economic Pune la dispoziție locația pentru practică, materia primă, 

echipamentele și resursa umană necesară pentru 

îndrumarea elevilor 

Stabilește programul de practică și planul de instruire 

Asigură instruirea de specialitate a elevilor practicanți și 

instruirea privind SSM 

Participă la evaluarea elevului 

Acordă adeverința de practică 

Elevul Participă la stagiile de practică 

Completează portofoliul de practică 

Participă la evaluarea stagiului de practică 

Liderul/Partenerul de proiect Identifică operatori economici potențiali parteneri de 

practică 

Facilitează încheierea acordurilor cadru între operatorii 

economici și unitățile de învățământ 

Facilitează încheierea convențiilor/contractelor de practică 

între unitățile de învățământ, operatori și elevi 

Selectează elevii și îi alocă în stagii de practică 

Asigură instruirea inițială a elevilor 

Oferă sprijin operatorilor economici în organizarea stagiului 

de practică 

Definește documentația de practică și o pregătește pentru 

fiecare elev în parte 

Stabilește calendarul individual pentru fiecare elev 
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Supraveghează și oferă asistență elevilor pe toată durata 

stagiului de practică 

Colectează și verifică portofoliile de practică ale elevilor 

Participa la evaluarea elevilor și a stagiului de practică 

Realizează evaluarea operatorului economic 

Desemnează câte un tutore de practică pentru fiecare elev 

Acord premii fiecărui elev care finalizează cu succes 

activitățile prevăzute în cadrul proiectului 

Facilitează accesul elevilor pe platforma dezvoltată prin 

proiect și îi asistă în utilizarea acesteia 

Asigură instruirea elevilor pe competențe transversale – 

comunicare, negociere, dezvoltare durabilă, protecția 

mediului, antreprenoriat etc. 

Oferă activități complementare stagiului de practică – 

consiliere și orientare profesională și sensibilizare privind 

respectarea egalității de gen la locul de muncă 

Organizează stagii de practică la locațiile proprii 

 

La nivel resursă umană 

Coordonatorul P2 Negociază parteneriatele cu unitățile de 

învățământ și agenții economici 

Elaborează acordul de practică, 

convențiile/contractele de practică, acordurile de 

colaborare cu agenții economici 

Întocmește calendarul de practică lunar și cele 

individuale pentru elevi 

Aloca elevii în stagii de practică 

Definește instrumentele de monitorizare și 

evaluare pentru tutorii de practică 

Monitorizează derularea stagiilor de practică și 

activitatea tutorilor 

Întocmește rapoarte de evaluare privind stagiile 

de practică și rezultatele obținute 

Menține legătura cu unitățile de învățământ și 

agenții economici 



 

   

Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

Axa prioritară: 6.Educație și competențe 
Obiectiv specific: 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 potențial competitiv identificate conform Strategiei 
Naționale pentru Competitivitate (SNC) și din domeniile de specializare inteligentă conform Strategiei Naționale de Cercetare, 
Dezvoltare și Inovare (SNCDI) 
Titlul proiectului: Stagii de practică în domeniul turismului și alimentației pentru 185 de elevi din regiunea Nord-Vest 
Beneficiar: RCG CONSULTING GROUP SRL 
Cod MySmis: 131218 
 

                                                                   
  
  

Tutorii de practică (Lider, Partener) Organizează interviuri inițiale cu elevii  

Asigură instruirea inițială a elevilor 

Pregătesc documentația de practică pentru 

fiecare elev 

Asigură instruirea elevilor privind competențe 

transversale 

Oferă sprijin și asistență elevului pe toată durata 

stagiului de practică 

Participă la stagiile de practică și monitorizează 

activitatea elevilor 

Participă la evaluarea elevilor și a operatorului 

Colectează și verifică portofoliile de practică 

Întocmesc dosarele de practică pentru elevi 

Organizează interviuri pentru acordarea și 

culegearea de feedback din partea elevului 

Aplica instrumentele de evaluare și monitorizare  

Expert Grup Țintă Asigură selecția și recrutarea elevilor în cadrul 

proiectului 

Comunică rezultatele selecției echipei în vederea 

planificării stagiilor de practică 

Urmărește participarea elevilor la activitățile 

proiectului și respectara condițiilor de acordare a 

premiilor 

Consilier orientare profesională Organizează workshopuri 

Derulează ședințe de consiliere și orientare în 

carieră 

Oferă recomandări tutorilor de practică cu privire 

la intervenția asupra elevului 

Cadrul didactic supervizor Supraveghează elevul pe durata stagiului de 

practică 

Asigură semnarea convențiilor/contractelor de 

practică de către unitatea de învățământ 

Tutore (operator economic) Asigură instruirea de specialitate a elevului 

Înregistrează prezența acestuia la activitate 

Participă la evaluarea elevului 
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Capitolul 9. Dispoziții finale 

Prezenta procedură intră în vigoare de la data avizării de către Managerul de proiect și se aplică pe 

întreaga durată de implementare a proiectului.  

Procedura va fi revizuită ori de câte ori este necesar de către Tutorii de practică.  

Procedura va fi luată la cunoștință de întreaga echipă a proiectului și comunicată unităților de învățământ 

partenere, elevilor și partenerilor de practică.  

Capitolul 10. Anexe 

❏ Acord de practică (unități școlare) 

❏ Acord de colaborare (agenți economici) 

❏ Convenție cadru de practică 

❏ Portofoliu de practică (caietul de practică, fișa de prezență, fișa de evaluare inițială, fișa 

de autoevaluare, fișa de evaluare finală) 

❏ Raport de evaluare a practicantului din partea tutorelui 

❏ Fișa de evaluare a practicantului din partea cadrului didactic supervizor 

❏ Liste de prezență întâlniri cadre didactice supervizoare-elev-tutore 

❏ Proces verbal întâlnire cadru didactic supervizor-elev 

❏ Calendar individual de alocare a stagiului de practică 

❏ Notă de informare 

❏ Adeverință de practică 

❏ Diplomă de participare 

❏ Repartiție tutori 

❏ Monitorizare activitate tutori 

❏ Regulament operatori economici 

❏ Chestionar tutori evaluare operator 

❏ Chestionar tutori evaluare finală stagiu 

❏ Chestionar stagiu fizic vs online 

 

Avizat, 

Onea Mihaela, Manager proiect 
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ACORD DE COLABORARE 

Proiect: Stagii de practică în domeniul turismului și alimentației  

pentru 185 de elevi din regiunea Nord-Vest, ID 131218 

 

 

Art. 1. PĂRŢILE 

1)  RCG CENTRUL DE CONSULTANȚĂ NORD VEST ÎN MANAGEMENT ȘI ACHIZIȚII SRL,  cu sediul în 

strada Ion Andreescu, nr. 1, Mun. Cluj Napoca, jud. Cluj, cod poștal 400306, codul fiscal 28880320, 

nr. înregistrare în Reg. Comerţului J12/1876/2011, reprezentată legal de Administrator, Cristina- 

Florina Cristea-Deac, având calitatea de colaborator, 

 

2) S.C. TRIANBIA CONSULTING S.R.L., cu sediul în strada Calea Dorobanţilor, nr. 25, Mun. Cluj 

Napoca, jud. Cluj, cod poștal 400117, codul fiscal 37420267, nr. înregistrare în Reg. Comerţului 

J12/1750/2017, reprezentată legal de Administrator, Trifan Bianca, având calitatea de 

colaborator, 

 

şi 

3) Școala/Liceul ______________________________________________________________, cu sediul 

în strada __________________________________________________________________________, 

nr. ______, loc. ______________________________________, jud.__________________________, 

cod poștal ________________________, codul fiscal __________________, reprezentată legal prin 

Director, ________________________________________________, având calitatea de colaborator,  

au convenit următoarele: 

 

Art. 2. OBIECTUL ACORDULUI 

 (1) Prezentul acord stabilește cadrul în care se organizează și se desfășoară: 

- informarea elevilor din unitatea de învățământ despre activitățile proiectului Stagii de 

practică în domeniul turismului și alimentației pentru 185 de elevi din regiunea Nord-

Vest, ID 131218;  

- înscrierea în grupul țintă a elevilor interesați de activitățile propuse prin proiect;  

- furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională și furnizarea de servicii de stagii 

de practică pentru elevii selectați în grupul țintă.  

 

Art. 3. PRINCIPIILE DE BUNĂ PRACTICĂ ALE COLABORĂRII 
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 (1) Părțile implicate în colaborare se consultă în mod regulat şi se informează asupra tuturor aspectelor 

privind procesul de informare și înscriere a elevilor din unitatea învățământ în proiect.  

 (2) Părțile vor implementa obiectul acordului cu respectarea legislației în vigoare privind protecția 

datelor cu caracter personal și profesional și respectarea standardelor profesionale și de etică. 

 

Art. 4.  DURATA PROTOCOLULUI DE COLABORARE 

(1) Prezentul Acord de colaborare va intră în vigoare începând cu data semnării acestuia de către părți 

până la finalul proiectului, urmând a fi aplicat în folosul elevilor din unitatea de învățământ.  

 

Art. 5. Roluri şi responsabilități părților: 

 (1). În cadrul colaborării, RCG Centrul de Consultanță Nord Vest în management și achiziții S.R.L. și 

S.C. Trianbia Consulting S.R.L. se obligă să:  

a) Realizeze prezentări ale proiectului Stagii de practică în domeniul turismului și alimentației 

pentru 185 de elevi din regiunea Nord-Vest, ID 131218, în rândul elevilor și a cadrelor 

didactice, în programul convenit cu unitatea de învățământ.  

b) Pună la dispoziția elevilor, în mod transparent, documentația pentru înscriere în proiect și 

metodologia de selecție în grupul țintă a acestora. 

c) Acorde suport elevilor și părinților/tutorilor acestora pentru completarea și depunerea dosarului 

de înscriere în grupul țintă.  

d) Monitorizeze participarea elevilor la activitățile de consiliere și orientare profesională.  

e) Prin parteneriatul dezvoltat de S.C. Trianbia Consulting S.R.L. cu operatorii economici parteneri, 

aceasta pune la dispoziția elevilor, locația de desfășurare a stagiilor de practică. 

f) În urma evaluării elevilor de către tutorii de practică, se acordă credite de școlarizare.  

 

  (2). În cadrul colaborării, ______________________________________________ , prin Director     

        ____________________________________se obligă să: 

a) Faciliteze accesul colaboratorilor în unitatea de învățământ sau pe platforma online în vederea 

prezentării proiectului elevilor și cadrelor didactice interesate;  

b) Publice pe pagina web/pagina facebook a unității de învățământ metodologia de selecție și 

documentele model pentru înscrierea elevilor în grupul țintă, puse la dispoziție de SC Trianbia 

Consulting SRL.  

c) Furnizeze, pentru elevii interesați de înscrierea în proiect, a unei adeverințe privind statutul 

elevului, clasa și media generală obținută în anul anterior/semestrul anterior.  

Art. 6.  RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 

(1) Răspunderea pentru îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din prezentul acord, cu efect negativ asupra 
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colaborării, revine părţilor, aşa cum s-au obligat fiecare dintre acestea, prin clauzele contractuale, 

conform legii. 

 

Art. 7. ALTE CLAUZE ALE DESFĂŞURĂRII COLABORĂRII 

 (1) Comunicările între colaboratori, privitor la modul de desfăşurare a colaborării, se efectuează în 

scris sau prin corespondenţă electronică.  

 (2) Modificarea prezentului Acord de colaborare poate fi făcută numai cu acordul părţilor. 

 (3) Prezentul Acord se completează cu anexele cu documente adiţionale cu referire la activitățile 

convenite de comun acord. 

 

Art. 8. CLAUZE DE ÎNCETARE A COLABORĂRII 

 (1) Următoarele condiţii duc la încetarea colaborării: 

✔ hotărârea comună a colaboratorilor, prin acord scris; 

✔ cazul de forţă majoră;  

✔ nerespectarea întocmai a clauzelor prezentului Acord, situaţie în care partea lezată poate 

cere rezilierea unilaterală a acestuia. 

Întocmit în 3 exemplare la data______________, în limba română, câte unul pentru fiecare parte.

 
RCG Centrul de Consultanță Nord 
Vest în management și achiziții 

S.R.L. 
 

Administrator, 
Cristina-Florina Cristea-Deac 

 
 

S.C.Trianbia Consulting S.R.L. 
 
 
 

Administrator, 
Trifan Bianca 

________________________ 
 
 
 

Director, 
_________________ 

              
 

Intocmit, PETREAN ANDREEA-ROXANA,     Data: 23.12.2020                            Semnatura: 
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Nr.inreg.RCG......../.............                                  

Nr.inreg.ag.economic......./............ 

Nr. Inreg.Trianbia..../........... 

ACORD DE PRACTICĂ 

PĂRȚILE CONTRACTANTE 

Proiect: Stagii de practică în domeniul turismului și alimentației 

pentru 185 de elevi din regiunea Nord-Vest, ID 131218 

Art. 1. PĂRŢILE 

1)  RCG CENTRUL DE CONSULTANȚĂ NORD VEST ÎN MANAGEMENT ȘI ACHIZIȚII SRL,  cu sediul în 

strada Ion Andreescu, nr. 1, Mun. Cluj Napoca, jud. Cluj, cod poștal 400306, codul fiscal 28880320, 

nr. înregistrare în Reg. Comerţului J12/1876/2011, reprezentată legal de Administrator, Cristina-

Florina Cristea-Deac, având calitatea de colaborator, 

 

2) S.C. TRIANBIA CONSULTING S.R.L., cu sediul în strada Calea Dorobanţilor, nr. 25, Mun. Cluj Napoca, 

jud. Cluj, cod poștal 400117, codul fiscal 37420267, nr. înregistrare în Reg. Comerţului 

J12/1750/2017, reprezentată legal de Administrator, Trifan Bianca, având calitatea de colaborator, 

 

   3) _______________________________________________________________, cu sediul în 

localitatea______________________,str._____________________nr.____________,judetul 

__________________________, Nr.Reg.Com: ___________________________,  telefon: 

_______________________, e-mail: ________________________________, reprezentată prin 

director general/administrator _________________________________________, având 

funcția, în calitate de operator economic denumit în continuare Partener de practica 

Având în vedere: 

✔ Implementarea proiectului „Stagii de practică în domeniul turismului și alimentației 

✔ pentru 185 de elevi din regiunea Nord-Vest!” POCU/633/6/14/131218, 

✔ Legea 258/2007 – privind practica elevilor si studentilor , 

✔ Ordinul 3539/2012 – privind aprobarea contractului de pregatire practica a elevilor din 

invatamantul profesional si tehnic; 
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✔ 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 MEN 4798/2017 – privind aprobarea contractului individual de pregatire 

practica in invatamantul dual, 

✔ Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de 

abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), 

 

De comun acord am hotărât încheierea prezentului Acord de practica, constituit în cadrul 

proiectului: ”Stagii de practică în domeniul turismului și alimentației pentru 185 de elevi din 

regiunea Nord-Vest”, nr. de contract  POCU/ 633/6/14/131218. 

 

Capitolul I – SCOPUL ȘI OBIECTUL ACORDULUI DE PRACTICA 

Obiectivul general al ACORDULUI DE PRACTICA are în vedere stabilirea modalităților de 

colaborare a părților, pentru asigurarea implementării proiectului cu finanțare nerambursabilă 

aferent Programului Operațional Capital Uman POCU 2014-2020, cu titlul ” Stagii de practică în 

domeniul turismului și alimentațieicpentru 185 de elevi din regiunea Nord-Vest”, cod proiect 

POCU/633/6/14/131218.  

 

Art.1.1. Prezentul acord de practica are ca obiect colaborarea dintre cele două părți semnatare 

în vederea desfășurării Stagiilor de practică pentru specializarea „Bucătar”, la unitatea la care 

operatorul economic isi desfasoara activitatea. Colaborarea are ca scop facilitarea derularii 

stagiilor de practica la operatorul economic pentru elevii care fac parte din  grupul țintă al 

proiectului ” Stagii depractică în domeniul turismului și alimentației pentru 185 de elevi din regiunea 

Nord-Vest!” POCU/633/6/14/131218.  

  Art.1.2. (1) Prezentul acord de practica stabilește condițiile colaborarii, drepturile si obligatiile 

partilor; 

 

Capitolul II - DURATA ACORDULUI DE PRACTICA 

Art. 2.1. Prezentul contract se încheie pe toata durata de implementare a proiectului ” Stagii de 

practică în domeniul turismului și alimentației pentru 185 de elevi din regiunea Nord-Vest” 

POCU/633/6/14/131218,respectiv,_________________________________________________
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_ perioadă în care se vor organiza Stagii de practică pentru calificarea „Bucatar” 

la__________________________________________________(denumirea agentului economic.)  

Capitolul III – OBLIGAȚIILE  PĂRȚILOR 

 
Art. 3.1. În vederea realizării scopului prezentului acord de practica, Colaboratorul: 

a) desemnează un tutori de practică pentru coordonarea implementării prezentului acord de 

practica și pentru menținerea legăturii cu________________________________(denumirea 

agentului economic) 

b) Intocmește tabelele nominale ce conțin datele de identificare și foile de prezentă ale 

participanților la programul de Stagii de practică; 

c) Monitorizează, coordonează și evaluează, prin tutorii de practica, activitatea de derulare a 

stagiilor de practică în cadrul locației de practică a elevilor; 

d) Se asigura ca practica se desfasoara conform obiectivelor de practica; 

e) Instruieste elevii prin tutorii de practica cu privire la regulile si metodologia de derulare a 

stagiilor; 

f) Faciliteaza intocmirea documentatiei si indruma elevul pe toata durata practicii; 

g) Respecta programul de practica convenit de comun acord cu partenerul de practica (fara a 

depasi 6 h/ zi); 

h) Se obligă să păstreze confidențialitatea asupra datelor și informațiilor obținute în baza 

prezentului acord de practica și să le utilizeze în condițiile legii și numai în scopul desfășurării 

activității proprii în vederea îndeplinirii obiectivului stabilit prin prezentul acord; 

i) Se obliga sa utilizeze datele cu caracter personal obtinute in cadrul prezentei colaborari doar 

in scopurile comunicate prin informarea prevazuta de Regulament. 

j) Informează________________________________________________________ (denumirea 

agentului economic) cu privire la orice nereguli care ar putea interveni cu privire la aplicarea 

prevederilor prezentului acord; 

 

Art. 3.2. In vederea realizării scopului prezentului Acord de practica, Partenerul de practica 

(___________________________________________________ (denumirea agentului economic)          

 

a) Desemnează un responsabil pentru îndrumarea elevilor și pentru menținerea legăturii cu 

Beneficiarul; 

b) Transmite Colaboratorului datele de contact ale persoanei prevazute la litera a); 
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c) Pune la dispoziția practicantului toate mijloacele necesare pentru dobândirea 

competențelor precizate în Anexa pedagogică și este responsabil pentru calitatea 

pregătirii profesionale a practicantului pe durata efectuării stagiului de practică; 

d) Participă la evaluarea competențelor dobândite de practicant pe durata stagiului de 

pregătire practică; 

e) Înainte de începerea stagiului de practică, partenerul de practica are obligația de a asigura 

instruirea practicantului cu privire la normele de securitate și sănătate în muncă în 

conformitate cu legislația în vigoare;  

f) Partenerul de practică va lua măsurile necesare pentru securitatea și sănătatea în muncă 

a practicanților, conform prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, 

cu modificările ulterioare, și ale Legii 53/2003 – Codul Muncii, republicata; 

g) 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; 

h) Informează practicantul asupra riscurilor profesionale conform legislației în vigoare; 

i) Se asigura ca activitățile desfășurate în timpul stagiului de practică sunt potrivite cu 

dezvoltarea fizică, aptitudinile și cunoștințele practicantului, fără a-i fi periclitate 

sănătatea, dezvoltarea și pregătirea profesională. Încadrarea în practică la locuri de 

muncă grele, vătămătoare sau periculoase se poate face numai după împlinirea vârstei 

de 18 ani; 

j) Completează secțiunile corespunzătoare din Certificatul de pregătire practică prin care se 

atestă activitățile desfășurate de practicant, rezultatele învățării dobândite de acesta și 

rezultatul obținut în urma evaluării; 

k) Pune la dispoziția Colaboratorului, la solicitarea acestuia, în condițiile legii, orice alte 

informații pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea obiectivului prezentului 

acord de practica; 

l) Solicită Colaboratorului informații pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea 

obiectivului prezentului acord de practica; 

m) informează Colaboratorul cu privire la orice nereguli care ar putea interveni cu privire la 

aplicarea prevederilor prezentului acord; 

n) se obliga sa utilizeze datele cu caracter personal obtinute in cadrul prezentei colaborari 

doar in scopurile comunicate prin informarea prevazuta de Regulament. 

 

 Capitolul IV – ÎNCETAREA ACORDULUI DE PRACTICA 
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Art.4.1.  Prezentul acord de practica încetează în următoarele situații: 

a) la expirarea duratei pentru care a fost încheiat; 

b) prin acordul scris al părților; 

c) prin denunțarea unilaterală de către una din părți, notificată celeilalte părți cu cel puțin 10 

zile înainte de data încetării; 

d) în cazul reorganizării sau desființării uneia dintre părți, potrivit legii; 

e) de plin drept, în caz de neexecutare sau executare necorespunzătoare a obligațiilor 

prevăzute în prezentul acord de practica de către una dintre părți, în măsura în care la 

notificarea adresată de partea lezată, partea în culpă nu depune diligențele necesare 

pentru executarea în mod corespunzător al obligațiilor ce îi revin potrivit prezentului acord, 

în termen de 10 zile de la trimiterea comunicării de către partea lezată; 

f)     în caz de forță majoră. 

 

Capitolul V – FORȚĂ MAJORĂ 

Art. 5.1.  Forța majoră este constatată de o autoritate competentă. 

Art. 5.2. Forța majoră exonerează părțile de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul 

acord de practica, pe toată durata în care acesta acționează. 

Art. 5.3. Îndeplinirea prezentului acord de practica va fi suspendată în perioada de acțiune a 

forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia. 

Art. 5.4. Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celelalte părți, imediat și în 

mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării 

consecințelor. 

Art. 5.5.  Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 

30 de zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a 

prezentului acord, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

Capitolul VI - SOLUȚIONAREA LITIGIILOR 

 

Art. 6.1 Părțile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe 

și consultări, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ele în cadrul sau în legătură cu 

îndeplinirea prezentului acord. 

Art. 6.2  Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative, părțile nu reușesc să rezolve în mod 

amiabil divergențele apărute, fiecare dintre ele poate solicita ca dispută să se soluționeze de 

către instanțele judecătorești competente, potrivit legii. 
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Capitolul VII – NOTIFICĂRI 

 

Art. 7.1  Orice notificare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului acord, trebuie să fie 

transmisă în scris. 

Art. 7.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în 

momentul primirii. 

Art. 7.3. Notificările între părți se pot face prin poștă sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a 

primirii comunicării. 

Art. 7.4. Schimbarea adresei nu este opozabilă contractantului în nici o procedură judiciară sau 

extrajudiciară, în măsura în care nu a fost adusă la cunoștința celuilalt contractant. 

 

Capitolul VIII - DISPOZITII FINALE 

 

Art. 8.1.  Părțile vor acționa în spiritul bunei credințe și vor organiza în mod corespunzător 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului acord de practica. 

Art. 8.2.  Părțile își vor furniza, în condițiile legii, toate informațiile necesare în vederea asigurării 

îndeplinirii obligațiilor asumate prin prezentul acord de practica. 

Art. 8.3.  Prezentul acord de practica poate fi modificat sau completat, numai cu acordul scris al 

părților, ori de câte ori acestea convin asupra amendamentelor propuse. 

Art. 9.4. Partea care are inițiativa amendării prezentului acord de practica va transmite celeilalte 

părți, în scris, spre analiză, propunerile sale. 

Art. 9.5.  Drepturile și obligațiile celor două părți, deținute în temeiul prezentului acord de 

practica, nu pot fi cesionate către o altă persoană fizică sau juridică. 

 

 

Prezentul acord de practica s-a încheiat astăzi _________________________, în 2 (două) 

exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare parte. 

RCG Centrul de Consultanță Nord Vest 
în management și achiziții S.R.L. 

 
Administrator, 

Cristina-Florina Cristea-Deac 
 
 

S.C.Trianbia Consulting S.R.L. 
 
 

Administrator, 
Bianca Trifan 

 

__________________________ 
 
 

DirectorGeneral/Administrator 
       ______________________ 

19.01.2021 
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Stimate colaborator, 
Ne luăm angajamentul de a vă păstra datele cu caracter personal în condiţii de siguranţă şi Securitate 

în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.  

Prezenta informare explică modul în care S.C. RCG CENTRUL DE CONSULTANTA NORD-VEST IN 
MANAGEMENT SI ACHIZITII S.R.L. cu sediul în Cluj Napoca, Str. Ion Andreescu nr.1, jud. Cluj, nr. ord. reg. com.: 
J12/1876/2011 CUI: RO28880320 și TRIANBIA CONSULTING  S.R.L., cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, Calea 
Dorobanților, nr. 25, ap. 21, judeţul Cluj, având Nr. de ordine în Registrul Comerțului J12/1750/2017 și Cod Unic 
de Înregistrare 37420267, în calitate de operator asociați de date cu caracter personal, prelucrează datele cu 
caracter personal cu privire la persoana dumneavoastră care sunt colectate la momentul înscrierii semnării 
contractului și pe toată durata executării acestuia.  

→ Datele cu caracter personal prelucrate  
Colectăm, stocăm și folosim datele dumneavoastră cu caracter personal care includ informațiile dumneavoastră 
personale precum: numele, prenumele, numărul de telefon, adresa de e-mail, semnătură. 
 

→ Scopul prelucrării  
Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate în următoarele scopuri:  
(a)  numele și prenumele dvs., dar și semnătura vor fi folosite pentru încheierea contractului. 
(b) numele și prenumele dvs., numărul de telefon și adresa de e-mail vor fi folosite pentru a vă contacta în 
vederea stabilirii detaliilor executării contractului. 
  Temeiul pentru care colectăm și administrăm datele dvs. personale este în primul rând încheierea și 
executarea contractului, dar și  îndeplinirea unei obligații legale care rezultă din implementarea proiectului 
european cu titlul: Stagii de practică în domeniul turismului și alimentației pentru 185 de elevi din regiunea 
Nord-Vest.  

→ Metodele, locul de prelucrare și locul de stocare a datelor cu caracter personal  
Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate în conformitate cu principiile legalității, 

echității și transparenței.  
Vă asigurăm că am luat și păstrăm măsurile de securitate, tehnice și organizatorice corespunzătoare care 

să asigure un nivel de securitate adecvat riscului privind accesul neautorizat și distrugerea, pierderea, 
modificarea și dezvăluirea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate în alt 
mod.  

Datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate manual sau electronic prin intermediul unor 
instrumente tehnice care să asigure securitatea și confidențialitatea datelor.  

Datele dvs. prelucrate sunt stocate la sediile noastre sociale, dar și la sediul instituției responsabile cu 
controlul și auditul implementării proiectului.  
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Vom prelucra numai datele cu caracter personal necesare pentru scopurile de mai sus.  
Persoanele autorizate să prelucreze datele vor șterge imediat sau vor anonimiza datele cu caracter personal 
care nu sunt necesare în scopurile de mai sus.  
 

→ Perioada de păstrare a datelor  
Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate de noi pe întreaga durată a implementării proiectului 
și ulterior pe o perioadă de 10 ani, pentru îndeplinirea obligațiilor legale specifice pentru arhivarea și păstrarea 
obligatorie a documentelor pentru anumite perioade de timp, dar și pentru monitorizarea prevăzută de lege 
pentru astfel de proiecte.  

Diseminarea, distribuirea și comunicarea datelor  
Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi diseminate numai în măsura în care este necesar pentru ca 
S.C. RCG CENTRUL DE CONSULTANTA NORD-VEST IN MANAGEMENT SI ACHIZITII S.R.L. și  TRIANBIA 
CONSULTING  S.R.L. să îndeplinească obligațiile prevăzute de lege sau regulamente și/sau să își îndeplinească 
obligațiile care ii revin în calitate de agent economic, sau cele prevăzute în baza proiectului.  

Datele dumneavoastră pot fi prelucrate de angajații noștri autorizați să prelucreze datele în scopurile 
menționate mai sus. De asemenea, datele dumneavoastră vor fi prelucrate de către personalul instituției 
responsabile cu auditul și monitorizarea proiectului. 

De asemenea, datele dumneavoastră pot fi distribuite autoritatilor, în cazul în care sunt solicitate in baza 
unui temei legal.  

Entitățile/persoanele fizice menționate mai sus din cadrul instituției de control si monitorizare vor 
acționa în calitate de operatori autonomi de date cu caracter personal sau, după caz, de procesatori de date cu 
caracter personal.  

Lista acestor persoane/entități este păstrată la zi și este disponibilă la cerere.  
 

→ Dreptul de a accesa, actualiza, corecta și completa datele dumneavoastră, de a obiecta cu privire la 
prelucrare și de a depune reclamații  
Aveți dreptul de a obține confirmarea existenței sau inexistenței prelucrarii datelor cu caracter personal 

referitoare la persoana dumneavoastră.  
De asemenea, aveți dreptul de a fi informat cu privire la următoarele:  

▪  originea datelor cu caracter personal;  
▪  scopul și metodele de prelucrare a datelor;  
▪ identitatea operatorului de date cu caracter personal și a procesatorilor de date cu caracter personal;  
▪  identitatea persoanelor sau categoriilor de persoane cărora li se pot transmite datele dumneavoastră cu 

caracter personal, sau care ar putea obține datele dumneavoastră în calitate de reprezentanți desemnați 
ai societății noastre. 



 

 
Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară: 6.Educație și competențe 
Obiectiv specific: 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 potențial competitiv identificate conform Strategiei Naționale  
pentru Competitivitate (SNC) și din domeniile de specializare inteligentă conform Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și  
Inovare (SNCDI) 
Titlul proiectului: Stagii de practică în domeniul turismului și alimentației pentru 185 de elevi din regiunea Nord-Vest 
Beneficiar: RCG CENTRUL DE CONSULTANȚĂ NORD VEST ÎN MANAGEMENT ȘI ACHIZIȚII SRL 
Cod MySmis: 131218 
  

  

De asemenea, aveți dreptul de a:  
▪ cere actualizarea, corectarea și completarea datelor dumneavoastră cu caracter personal;  
▪ cere limitarea prelucrării la obiectul consimțământului pe care l-ați acordat prin acceptarea prezentei 

informari;  
▪ cere ștergerea, anonimizarea sau blocarea oricăror date cu caracter personal prelucrate ilegal; 
▪ solicita o declarație prin care să se ateste faptul că persoanele/societățile cărora le comunicăm sau 

diseminăm datele dumneavoastră cu caracter personal au fost informate și li s-au dat toate informațiile 
cu privire la realizarea oricărora din cererile de la punctele (a) și (b) de mai sus, cu excepția cazului în care 
acest lucru se dovedește a fi imposibil sau a presupune un efort care este în mod clar disproporționat față 
de dreptul care trebuie protejat;  

▪ obține, într-un format utilizat în mod obișnuit și lizibil de dispozitive electronice, datele cu caracter 
personal pe care ni le-ati transmis. 
De asemenea, aveți dreptul de a obiecta, parțial sau în totalitate, cu privire la:  

- prelucrarea, din motive legitime, a datelor dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv a datelor relevante 
pentru scopurile în care au fost colectate;  
- prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru a vă prezenta noile oferte în domeniul formării 
profesionale și perfecționării.  

Pentru a vă exercita drepturile de mai sus, vă rugăm să contactați prin e-mail Responsabilul nostru cu 
protecția datelor la adresa de e-mail: andreea@trianbia.ro sau office@rcgconsulting.ro  

În cazul în care credeți că noi sau o persoană/societate căreia i-am comunicat datele dumneavoastră cu 
caracter personal v-a încălcat drepturile, puteți depune o plângere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a 
Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal având adresa în București, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 
1, cod postal 010336, Romania și la alte autorități competente de supraveghere.  
 

→ Informațiile de contact ale Operatorului de date cu caracter personal și ale Responsabilului cu 
protecția datelor  
S.C. RCG CENTRUL DE CONSULTANTA NORD-VEST IN MANAGEMENT SI ACHIZITII S.R.L.  și TRIANBIA 

CONSULTING  S.R.L. acționează în calitate de Operatori de date cu caracter personal pentru datele 
dumneavoastră cu caracter personal, al cărui sediu social principal este la adresa: în Cluj Napoca, Str. Ion 
Andreescu nr.1, jud. Cluj. Pentru a ne contacta cu privire la aceste drepturi, vă rugăm să ne transmiteți un e-mail 
la andreea@trianbia.ro sau office@rcgconsulting.ro  

În cazul în care aveți nevoie de mai multe informații cu privire la modul în care vă puteți exercita 
drepturile de mai sus, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail indicată. 

Subsemnatul/a declar că am luat la cunoștință conținutul prezentei informări. 
Nume, Prenume______________________________________                     Semnătură_______________ 

mailto:andreea@trianbia.ro
mailto:office@rcgconsulting.ro
mailto:andreea@trianbia.ro
mailto:office@rcgconsulting.ro


 

 
Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară: 6.Educație și competențe 
Obiectiv specific: 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 potențial competitiv identificate conform Strategiei Naționale  
pentru Competitivitate (SNC) și din domeniile de specializare inteligentă conform Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și  
Inovare (SNCDI) 
Titlul proiectului: Stagii de practică în domeniul turismului și alimentației pentru 185 de elevi din regiunea Nord-Vest 
Beneficiar: RCG CENTRUL DE CONSULTANȚĂ NORD VEST ÎN MANAGEMENT ȘI ACHIZIȚII SRL 
Cod MySmis: 131218 
  

  

 
Intocmit, Petrean Andreea-Roxana 
Data: 29.01.2021 
Semnatura: 
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CONVENȚIE-CADRU 

privind efectuarea stagiului de practică în învățământul secundar-superior și terțiar 

non-universitar cu profil alimentație și turism 

 
 

Prezenta convenție-cadru se încheie între: 

1. Unitatea de învățământ …………….cu sediul în județul ……….., localitatea ………..., str. ………...,  telefon 

………………..., e-mail ……………..., CUI/CIF ………………….., reprezentată legal prin …………..., având funcția de 
director 
 

2. ……………………., agent economic cu sediul în judetul ……………., localitatea ……………., str. …………..., telefon 
……………., e-mail ……………., CUI/CIF ……………..., Nr Registrul Comerțului:.................., reprezentata legal prin 
…………….., denumit în continuare „partener de practică”,  
 

3. Elevul ………………., cetățean roman, domiciliat (ă)  în  judetul…………., localitatea ………….. , str………. , nr. 
……………., bl………….. , ap…………... , CNP: ……………., legitimat (ă) cu C.I seria ………….., nr. ………...,  înscris (ă) 
în anul școlar 2020-2021 în clasa a ………...-a, domeniul de pregătire profesională / profil  …………………..., 
nivel de calificare ………………….., denumit (ă) în continuare „practicant” 
 

Perioada pentru care se încheie convenția-cadru: anul școlar 2020 – 2021 

ARTICOLUL 1 - Obiectul convenției-cadru 

(1) Convenția-cadru stabilește cadrul în care se organizează și se desfășoară stagiul de practică cu scopul 
verificării aplicabilității și consolidării cunoștințelor teoretice însușite de elevi în cadrul programului de 
instruire 

(2) Stagiul de practică a elevilor se organizează în conformitate cu Legea nr. 258/2007 privind practica elevilor 
și a studenților, cu modificările și completările ulterioare.  

(3) Pentru derularea prezentei convenții, Organizatorul de practică nu va aloca Partenerului de practică, în 
condițiile art. 24 din Legea nr. 258/2007, sume de bani aferente activității de practică, întrucât 
Organizatorul de practică nu beneficiază de subvențiile financiare reglementate de dispozițiile art. 23 din 
același act normativ.  

(4) Modalitățile de derulare și conținutul stagiului de pregătire practică sunt descrise în prezenta convenție-
cadru și în portofoliul de practică anexat. 

ARTICOLUL 2 - Statutul practicantului 

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

about:blank


 

 

 

 

              

  

 

 

ARTICOLUL 3 - Cadrul în care se desfășoară stagiul de practică 

Stagiul de pregătire practică se efectuează în cadrul proiectului ” Stagii de practică în domeniul turismului și 
alimentației pentru 185 de elevi din regiunea Nord-Vest”, proiect finanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, identificat prin Cod SMIS POCU/633/6/14/131218.  
 
 

ARTICOLUL 4 - Durata și perioada desfășurării stagiului de practică 

(1) Stagiul de practică va avea durata de  60 ore, conform planului de învățământ.  

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

 

ARTICOLUL 5 - Remunerarea practicantului 

(1) Practicantul nu poate pretinde un salariu din partea partenerului de practică, cu excepția situației în care 
practicantul are statut de angajat.  

(2) Partenerul de practică poate acorda practicantului sprijin material sau de altă natură conform legii. 
Stimulentele financiare oferite de către partenerul de practică sub formă de burse, gratificări, premii etc., 
precum și alte forme de sprijin acordat practicantului sunt menționate la art. 10. 

 

ARTICOLUL 6 - Sănătatea și securitatea în muncă 

(1) Partenerul de practică are obligația respectării prevederilor legale cu privire la sănătatea și securitatea în 
muncă a practicatului pe durata stagiului de instruire practică. 

(2) Activitățile desfășurate în timpul stagiului de practică vor fi potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile și 
cunoștințele practicantului, fără a-i fi periclitate sănătatea, dezvoltarea și pregătirea profesională. 
Încadrarea în practică la locuri de muncă grele, vătămătoare sau periculoase se poate face numai după 
împlinirea vârstei de 18 ani. 

(3) Activitățile din timpul practicii vor respecta condițiile similare cu prevederile Codului muncii referitoare 
la încadrarea în muncă a minorilor [art. 13 alin. (2) și (5) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii,  
republicată. 

 

ARTICOLUL 7-  Responsabilitățile practicantului 

(1) Practicantul are obligația ca pe durata derulării stagiului de pregătire practică să respecte programul de 
lucru stabilit și să execute activitățile solicitate de tutore, prevăzute în portofoliul de practică, după o 
prealabilă instruire. În cazul nerespectării obligațiilor, practicantului i se aplică sancțiunile conform 
regulamentului de organizare și funcționare al unității de învățământ. 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


 

 

 

 

              

  

(2) Pe durata stagiului, practicantul respectă regulamentul de ordine interioară al partenerului de practică și 
procedura de organizare, derulare și evaluare a stagiilor de practică aferentă proiectului. În cazul 
nerespectării prevederilor cuprinse în aceste două documente, conducătorul partenerului de practică își 
rezervă dreptul de a anula convenția-cadru, după ce în prealabil a ascultat punctul de vedere al 
practicantului și al tutorelui și a înștiințat conducătorul instituției de învățământ unde practicantul este 
înscris.  

(3) Practicantul are obligația de a respecta normele de securitate și sănătate în muncă pe care și le-a însușit de 
la reprezentantul partenerului de practică.  

(4) Practicantul se angajează să nu folosească informațiile la care are acces în timpul stagiului de practică 
despre partenerul de practică sau clienții săi, pentru a le comunica unui terț sau pentru a le publica, chiar 
după terminarea stagiului, decât cu acordul partenerului de practică.  

(5) Practicantul are obligația de a completa dosarul de practică pus la dispoziție de către partenerul de practică 
și de a-l preda Tutorelui de practică, în conformitate cu instrucțiunile primite.  

 

ARTICOLUL 8 - Obligațiile și responsabilitățile organizatorului de practică 

(1) Organizatorul de practică desemnează un cadru didactic supervizor, responsabil cu planificarea, 
organizarea și supravegherea desfășurării pregătirii practice a practicantului. 

(2) Cadrul didactic desemnat împreună cu tutorele desemnat de partenerul de practică stabilesc tematica de 
practică și competențele profesionale care fac obiectul stagiului de practică. 

(3) Cadrul didactic desemnat de unitatea de învățământ participă la evaluarea competențelor dobândite de 
practicant pe durata stagiului de practică. 

(4) În cazul în care derularea stagiului de pregătire practică nu este conformă cu angajamentele luate de către 
partenerul de practică în cadrul prezentei convenții, directorul unității de învățământ (organizator de 
practică) poate decide întreruperea stagiului de practică după informarea prealabilă a partenerului de 
practică și primirea confirmării de primire a acestei informări. 

(5) În urma desfășurării cu succes a stagiului de practică, organizatorul va acorda practicantului nota finală.  

 

ARTICOLUL 9-  Obligațiile și responsabilitățile partenerului de practică 

(1) Partenerul de practică va stabili un tutore pentru stagiul de practică care va avea rolul de a îndruma și 
coordona activitatea de practică și de a monitoriza și evalua elevii pe parcursul stagiilor de practică. 

(2)  Partenerul de practică trebuie să pună la dispoziția practicantului toate mijloacele necesare pentru 
dobândirea competențelor precizate în portofoliul de practică și este responsabil pentru calitatea pregătirii 
profesionale a practicantului pe durata efectuării stagiului de practică. 

(3) 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.  

(4) Partenerul de practică va lua măsurile necesare pentru securitatea și sănătatea în muncă a practicanților, 
conform prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006m cu modificările ulterioare.  

about:blank
about:blank


 

 

 

 

              

  

(5) Partenerul de practică participă la evaluarea competențelor dobândite de practicant pe durata stagiului de 
pregătire practică. 

 

ARTICOLUL 10 - Sprijinul acordat practicantului  

(1) Partenerul de practică acordă practicanților următoarele forme de sprijin: Premiu prin proiect in valoare 
de 600 lei pentru fiecare practicant care inceplineste conditiile de la pct. (3). 

(2) Formele de sprijin acordate vor respecta principiile egalității de șanse și tratamentului nediscriminatoriu 
pe criterii de gen, rasă, apartenență etnică, convingeri religioase. 

(3) Condiții pentru acordarea stimulentelor și formelor de sprijin menționate mai sus: 

☑ Finalizarea cu succes a stagiului de practică 

☑ Completarea testului individual de evaluare psihoprofesională și participarea la sesiunile de consiliere 
și orientare în carieră 

☑ Obținerea diplomei de participare la sesiunea de sensibilizare privind egalitatea de șanse 

☑ Certificarea/înregistrarea oficială a competențelor dobândite 
 

ARTICOLUL 11-  Persoane desemnate de organizatorul de practică și partenerul de practică 

Cadrul didactic responsabil cu urmărirea derulării stagiului de pregătire practică din partea organizatorului de 
practică: 

Dl/Dna: ...............................                         Funcția: ........................ 

Tel.  ..................................   E-mail: ............................. 

Tutore(i) de practică din partea partenerului de practică: 

Dl/Dna: ………………………………...  Funcția: …………….. 

Tel. ………….  E-mail: ………………... 

 
 

ARTICOLUL 12 Monitorizarea și evaluarea stagiului de pregătire practică 
 
 

(1) Cadrul didactic supervizor responsabil cu urmărirea derulării stagiului de practică împreună cu tutorele 
de practică vor monitoriza participarea practicantului la stagiul de practică în permanență prin verificarea 
activității desfășurate la fața locului și pe baza unei fișe de prezență. 

(2) În timpul derulării stagiului de practică, cadrul didactic supervizor împreună cu tutorele va evalua 
practicantul în permanență, pe baza caietului de practică. Vor fi evaluate atât nivelul de dobândire a 
competențelor tehnice, cât și comportamentul și modalitatea de integrare a practicantului în activitatea 
întreprinderii (disciplină, punctualitate, responsabilitate în rezolvarea sarcinilor, respectarea 
regulamentului de ordine interioară al partenerului de practică etc.). 

(3) La finalul stagiului de pregătire practică, cadrul didactic supervizor împreună cu tutorele evaluează nivelul 
de dobândire a competențelor de către practicant, pe baza fișei de autoevaluare completată de elev, a fișei 
de evaluare completată de cadrul didactic supervizor și a raportului de evaluare completat de către tutorele 
de practică.  

about:blank
about:blank
about:blank


 

 

 

 

              

  

Rezultatul evaluării va sta la baza notării practicantului de către cadrul didactic supervizor cu derularea 
stagiului de practică. 

Semnături 

 
Unitatea de învățământ 

 
, 

 Director 

Semnătura Data şi locul 
semnării 

……………. 

……………. 
Partener de practică  

 
, 

Reprezentant legal 

Semnătura Data şi locul 
semnării 

……………. 

……………. 
 

Elev 
,  

practicant 

Semnătura Data şi locul 
semnării 

……………. 

……………. 
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CAIET DE PRACTICĂ 
în cadrul proiectului “Stagii de practică în domeniul turismului și 

alimentației publice pentru 185 de elevi din regiunea Nord-Vest” 

POCU |121218| 

 

 

Nume prenume practicant  
Unitatea de învățământ:___________ 

Clasa: ______________ 

Calificare: _____________ 

 

 

Perioada de desfășurare a stagiului:_________________________ 

 

 

           Tutore practică: ________________________ 

           Operatorul economic:__________________ 

 
 

 

 

An școlar: 2020-2021 
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Data Activitățile desfășurate de practicant 
Se descriu pe scurt activitățile desfășurate în data respectivă 

  

…………………………………………………………..……………….. 

……………………………………………………………….…………… 

……………………………………………………………….………….… 

……………………………………………………………….………....… 

……………………………………………………………….……...….… 

……………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………….………....…… 

……………………………………………………………….…………… 
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Practicant:       Tutore practică: 

Semnatura:       Semnatură: 
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NUME PRENUME PRACTICANT 
PERIOADA STAGIULUI 

Se personalizeaza in cu numele fiecarui elev si cu perioada stagiului 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIȘĂ INDIVIDUALĂ DE PREZENȚĂ A ELEVULUI 

PRACTICANT LA STAGIILE DE PRACTICĂ 
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Subsemnatul/a_______________________________________________________________________________________

__________________înscris/a la _________________________________________________________________în 

clasa:____________ calificarea: _______________________, în anul școlar 2020-2021, m-am implicat in 

efectuarea stagiului de practică după cum urmează: 

 

 
Luna................................ 
 
 
Anul................................ 
 

  Data Numar de ore Semnatura elev practicant 
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  Data Numar de ore Semnatura elev practicant 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Avizat, 

Nume prenume tutore de practică:  

Semnatură tutore de practică:  



8/2/2021 Fisa de evaluare initiala

https://docs.google.com/forms/d/1U6-ZPPSsg8I_Gm5tv4ouBXJodrfoSuqVsKxz2PFQWaw/edit 1/4

1.

Marcați un singur oval.

Deloc

1 2 3 4 5

Foarte bine

2.

3.

Marcați un singur oval.

Nu m-a prea bagat in seama

E ok, imi stia numele

Mai faceam si eu una-alta

L-as fi ascultat toata ziua

M-ar lua sub aripa lui

Fisa de evaluare initiala

In ce masura ai reusit in stagiul de practica sa aplici ce ai invatat la scoala?
Acordati o nota de la 1 la 5

Ce ai invatat la stagiul de practica?

Consideri ca operatorul economic si-a dat interesul de a te invata lucruri noi la
practica?
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4.

Altele:

Bifați toate variantele aplicabile.

Ti-ai creat o imagine mai bună a activității angajaților din domeniu

Ai intrat în contact cu problemele cu care se confruntă profesioniștii din domeniu

Ai aplicat practic cunoștințele teoretice dobândite in scoala

In urma practicii, stapanesti mai bine elementele pe care le-ai invatat

Te-a ajutat sa decideți în alegerea unei cariere sau a unui potențial loc de muncă

Te-a ajutat sa va creati o imagine mai buna a viitorului tau in domeniu

Ti-ai decoperit aptitudini și competente pe care nu erai constient ca le ai

Ti-ai imbunatatit CV-ul si implicit sansele de angajare

5.

Marcați un singur oval.

Da

Nu

6.

Altele:

Bifați toate variantele aplicabile.

Sa te documentezi cu privire la operatul de practica, inainte de a incepe practica

Sa beneficiezi de consiliere în cariera pentru a sti în ce domeniu ai dori sa activezi

Sa fii asistat în pregatirea pentru stagiul de practica de supervizori

Sa fii indrumat atent de catre un tutore responsabil, angajat al respectivei organizatii

Stabilirea activitatilor din practica prin colaborare coordonator practica si tutore practica

Instruire in pregatirea tuturor documentelor de practica

Care din urmatoarele afirmatii se potrivesc cu participarea ta la stagiile
depractica?

Ai fost/ai avut colegi discriminati pe baza etniei sau a genului in timpul stagiilor
depractica?

Ce consideri ca este absolut necesar pentru un stagiu de practica mai eficient?
(bifeaza toate raspunsurile pe care le consideri relevante)
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7.

Marcați un singur oval pentru fiecare rând.

8.

Cat de multumit ai fost de urmatoarele aspecte ale stagiului de practica
efectuat?
1- nota minima / 5- nota maxima

1 2 3 4 5

Perioada (durata) de desfășurare a
stagiului de practică

Abilitatile practice dobandite in urma
stagiului de practica

Resursele materiale (echipamente,
PC, etc) care ti-au fost oferite

Gradul in care ai fost implicat în
activitatiile organizatiei

Modul in care ai fost tratat de tutorele
din organizatia partenera care te-a
supravegheat sau coordonat pe
durata efectuarii stagiului

Perioada (durata) de desfășurare a
stagiului de practică

Abilitatile practice dobandite in urma
stagiului de practica

Resursele materiale (echipamente,
PC, etc) care ti-au fost oferite

Gradul in care ai fost implicat în
activitatiile organizatiei

Modul in care ai fost tratat de tutorele
din organizatia partenera care te-a
supravegheat sau coordonat pe
durata efectuarii stagiului

Ordoneaza urmatoarele beneficii asteptate de la operatorul economic in functie
depreferintele tale:
bursa/premii/subventie; transport; masa; vouchere/reduceriproduse/servicii; traininguri suplimentare;
prioritate la angajare). Adauga si tu cateva beneficii pe care ti-ai dori sa le ai.
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9.

10.

11.

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Cunosti notiunea de ,,Dezvoltare durabila”?
Daca da, explic-o in cateva cuvinte

Din punctul tau de vedere, operatorul economic la care ti-ai desfasurat practica
protejeaza mediul inconjurator?
Daca da, cum?

Ce ti-a placut mai exact la stagiul de practica?

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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FIȘĂ DE AUTOEVALUARE A ELEVULUI 

 

 

Această fișă de evaluare evaluează competențele elevului dobândite în urma participării stagiilor 

de practică.  

 

★ Numește 3 abilități practice dobândite în urma participării la stagiul de practică: 

1. 

2. 

3.  

 

★ Numește 3 cunoștințe noi dobândite în urma stagiului de practică: 

1. 

2. 

3. 

 

★ Care crezi că sunt principalele puncte tari ale stagiilor de practică? Încercuiește variantele 

care ți-i se potrivesc: 

1. Dobândirea/acumularea de noi cunoștințe  

2. Interacțiunea cu persoane din domeniu  

3. Dobândirea unei experiențe reale/participarea directă la activitățile 

organizației/activitățile desfășurate  

4. Dobândirea de noi abilități sau competențe pe durata stagiului 

5. Aplicarea cunoștințelor teoretice/aptitudinilor dobândite în școală  

6. Observarea directă a modului în care funcționează organizația gazdă 

7. Subvenția de practică 

8. Mă simt mai pregatită pentru un viitor loc de muncă 

9. M-a ajutat să iau o decizie referitoare la carieră 

10. Altele:______________________________________________________________ 
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Răspunde afirmaţiilor de mai jos încercuind calificativul corespunzător, unde: 

1 = deloc 

2 = puțin 

3 = mult 

4 = foarte mult  

 

 

★ Activitatea desfășurată pe parcursul stagiului de practică m-a ajutat: 

 

Să îmi îmbunătățesc CV-ul și implicit șansele de angajare 1            2             3             4                   

Să îmi creez o o imagine mai bună a activității angajaților din 
domeniu 

1            2             3             4               

Să dobândesc cunoștințe noi 1            2             3             4               

Să îmi creez o imagine mai bună a viitorului  meu în domeniu 1            2             3             4               

Să decid în alegerea unei cariere sau a unui potențial loc de 
muncă 

1            2             3             4              

 

★ Spune-ne în ce mod te-au ajutat stagiile de practică și nu se regasește mai sus: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
Nume și prenume elev: 
Data:  
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1.

Marcați un singur oval.

Deloc

1 2 3 4 5

Foarte bine

2.

3.

Marcați un singur oval.

Nu m-a prea bagat in seama

E ok, imi stia numele

Mai faceam si eu una-alta

L-as fi ascultat toata ziua

M-ar lua sub aripa lui

Fisa evaluare �nala

In ce masura ai reusit in stagiul de practica realizat cu noi sa aplici ce ai invatat la
scoala? Acordati o nota de la 1 la 5

Ce ai invatat la stagiul de practica?

Consideri ca operatorul economic si-a dat interesul de a te invata lucruri noi la
practica?
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4.

Altele:

Bifați toate variantele aplicabile.

Ti-ai creat o imagine mai bună a activității angajaților din domeniu

Ai intrat în contact cu problemele cu care se confruntă profesioniștii din domeniu

Ai aplicat practic cunoștințele teoretice dobândite in scoala

In urma practicii, stapanesti mai bine elementele pe care le-ai invatat

Te-a ajutat sa decideți în alegerea unei cariere sau a unui potențial loc de muncă

Te-a ajutat sa vă creați o imagine mai bună a viitorului tau în domeniu

Ti-ai decoperit aptitudini și competențe pe care nu erai conștient că le ai

Ti-ai îmbunatățit CV-ul și implicit șansele de angajare

Ai fost placut impresionat/ă de toate sansele și oportunitatile pe care ti le poate oferi un
job in acest domeniu

5.

Marcați un singur oval.

Nu

Da

Care din urmatoarele afirmatii se potrivesc cu participarea ta la stagiul de
practica facut cu noi?

Ai fost/ai avut colegi discriminati pe baza etniei sau a genului în timpul stagiului
de practică?
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6.

Marcați un singur oval pentru fiecare rând.

7.

Cât de mulțumit ai fost de următoarele aspecte ale stagiului de practică efectuat
alături de noi?
1- nota minima / 5- nota maxima

1 2 3 4 5

Perioada (durata) de desfășurare a
stagiului de practi

Abilitățile practice dobândite în urma
stagiului de practică

Gradul în care ai fost implicat în
discuții

Modul în care ai fost tratat de către
tutori si operator

Subiectele care au fost abordate

Temele de la finalul fiecarei întâlniri

Perioada (durata) de desfășurare a
stagiului de practi

Abilitățile practice dobândite în urma
stagiului de practică

Gradul în care ai fost implicat în
discuții

Modul în care ai fost tratat de către
tutori si operator

Subiectele care au fost abordate

Temele de la finalul fiecarei întâlniri

Luând în calcul ceea ce ai invatat la stagiul de practică realizat cu noi, descrie în
câteva cuvinte notiunea de ,,Dezvoltare durabila”
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8.

Marcați un singur oval.

Era ok cat sa nu fiu atent/ă deloc

M-am cam plictisit

Parca a spus ceva interesant la un moment dat

Am ramas placut impresionat/ă

Super cool tipa

9.

10.

Marcați un singur oval.

Da

Nu

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Pe o scala de la 1 la 5, cât de mult ti-a placut interactiunea cu operatorul
economic?

Scrie mai jos ce anume ti-a acaparat cel mai mult atenția în cadrul stagiului de
practică
ex: o temă care ti-a placut sau o discutie care te-a impresionat mai mult

Pe viitor ai mai fi interesat să faci practica cu noi?

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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RAPORT DE EVALUARE A PRACTICANTULUI  

DIN PARTEA TUTORELUI 
 

Nume prenume tutore :………………………………………………………. 

Prezentul raport contribuie la evaluarea elevului/elevei 

………………………………………………….…………, înscris/ă la ............................................................................ 

....................în clasa a ...................,  la specializarea ......................................................................., care a 

desfășurat stagiul de practică în perioada ..................................................................  

 

Criterii de evaluare Calificativul acordat (şi punctajul aferent) 
Excelent       Foarte bine     Bine     Satisfăcător       Nesatisfăcător 
Se încercuiește calificativul acordat pentru fiecare criteriu în parte. 

1. Interesul şi motivația în 
desfăşurarea activității 10     9       8       7     6      5       4       3      2       1 

2. Capacitatea de a-şi asuma 
responsabilități legate de 
obligațiile sale; realizarea 
sarcinilor primite 

10     9       8       7     6      5       4       3      2       1 

3. Capacitatea demonstrată de 
soluționare a problemelor 10     9       8       7     6      5       4       3      2       1 

4. Capacitatea de adaptare 
la situațiile întâlnite 10     9       8       7     6      5       4       3      2       1 

5. Inițiativă în planificarea şi 
executarea activităților sale 10     9       8       7     6      5       4       3      2       1 

6. Eficiență în comunicarea 
verbală 10     9       8       7     6      5       4       3      2       1 

7. Capacitatea de a munci în 
echipă – de a stabili bune relații 
de muncă. 

10     9       8       7     6      5       4       3      2       1 

CALIFICATIVUL FINAL Se obține prin efectuarea mediei artimetice între toate 
calificativele acordate 
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FIȘĂ DE EVALUARE A PRACTICANTULUI  

(se completează de către Cadrul didactic supervizor) 

 

 

Subsemnata …………………………., în calitate de………………………………………...al 

elevului/elevei ……………………………….……, înmatriculat/ă la 

………………………………………..., specializarea ……………………………..…….., 

clasa………………………, certific faptul că eleva/-ul a efectuat stagiul de practică în 

perioada……………………………….., , cu următoarele rezultate: 

 

Se bifează varianta corespunzătoare: 

 

Nr. 
Crt

. 

Criteriu de evaluare Insuficient 
4 pct. 

Satisfăcător 
6 pct. 

Bine 
8 pct. 

Foarte 
Bine 

10 pct. 

1. Îndeplinește cu promptitudine sarcinile de 
lucru stabilite  

    

2. Dovedește însușirea/ dezvoltarea a cel 
puțin două dintre competențele vizate de 
stagiul de practică 

    

3. Dovedește interes pentru activitatea de 
practică 

    

4. Prezență     

5. Cunoștințele teoretice cu aplicabilitate în 
practică 
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Echivalarea calificativelor cu puncte se realizează astfel: Insuficient = 4 puncte, Satisfăcător = 6 

puncte, Bine = 8 puncte, Foarte bine = 10 puncte. Nota finală se calculează ca medie aritmetică 

a punctajelor obținute pentru fiecare criteriu de evaluare, prin rotunjire, pentru a rezulta o notă 

întreagă. 

 

Nume/prenume Cadrul didactic supervizor: 

Semnatura: 

Data: 
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LISTA DE PREZENȚĂ 

Data ___________ 

 

Nume prenume Semnatura 
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PROCES VERBAL ÎNTÂLNIRE CADRU DIDACTIC-ELEVI 

 

 

 

Data întâlnirii:  Semnătura: 

Nume cadru 
didactic: 

  

Nume elevi:    
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NOTA DE INFORMARE 

 

 

Catre elevii practicanti din cadrul proiectului ,,Stagii de practică în domeniul turismului și alimentației 

pentru 185 de elevi din regiunea Nord-Vest”, 

 

 

 

Prin prezenta va informam faptul ca neprezentarea ADEVERINTEI DE PRACTICA completata de catre 

operatorul economic la finalizarea stagiului de practica, duce la imposibilitatea acordarii premiului 

financiar in valoare de 600 lei pe motiv de nerespectare a tuturor conditiilor de eligibilitate pentru 

alocarea premiului.  

Conform procedurii de alocare a premiilor, elevul are obligativitatea sa inmaneze ADEVERINTA DE 

PRACTICA (regasita in portofoliul de practica primit de la Tutorii de practica) operatorului economic unde 

a efectuat stagiul de practica.  

Operatorul economic are dreptul de a nu completa ADEVERINTA DE PRACTICA in cazul in care elevul nu 

si-a efectuat toate orele din cadrul stagiului de practica prezent.  

In cazul in care elevul nu si-a putut efectua toate orele de practica in perioada stabilita, pe motive bine 
justificate, operatorul economic poate sa ofere posibilitatea ca orele sa fie recuperate. 

 

Tutore de practica 

 

 



 

   

 

 

 

  
 

 

 

  

 

ADEVERINȚĂ DE PRACTICA 

 

 

 

Prin prezenta se adeverește că …………..., eleva a ………………., Specializarea ……………., a 

efectuat …………... ore aferente stagiului de practica în perioada ………………., în cadrul 

proiectului ”Stagii de practică în domeniul turismului și alimentației pentru 185 elevii din regiunea 

Nord-Vest”, POCU 633/6/14/131218, Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 

2014-2020, Axa prioritară: 6.Educație și competențe, Obiectiv specific: 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 potențial competitiv identificate conform 

Strategiei Naționale pentru Competitivitate (SNC) și din domeniile de specializare inteligentă 

conform Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare (SNCDI), implemenat de RCG 

CONSULTING GROUP SRL in parteneriat cu TRIANBIA CONSULTING SRL. 

 

 

 

Intocmit Tutore de practica:  

Semnatura Tutore de practica:  

Avizat Operator economic:  

Semnătura reprezentant legal: 

Data:  



Se acordă elevului

a absolvit stagiul de practică în cadrul proiectului
”Stagii de practică în domeniul turismului și alimentației pentru

185 elevii din regiunea Nord-Vest”
POCU 633/6/14/131218

DIPLOMĂ DE PARTICIPARE 

Nume și prenume

Data:
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INSTRUMENTE MONITORIZARE- REPARTITIE TUTORI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intocmit, Petrean Andreea-Roxana - Coordonator Partener                                Avizat, ONEA MIHAELA,   Manager Proiect 

 Data : 31.03.2021   Semnatura:                                                                                       Data: 01.04.2021  Semnatura 

NUME TUTORE Data Operator Economic Adresa Elevi monitorizati Unitate de invatamant Clasa Specializare



 

   

Proiect co- -2020 
 

-

 
-Vest 

Beneficiar: RCG CONSULTING GROUP SRL 
Cod MySmis: 131218 

                                                                    

                                                  

INSTRUMENTE MONITORIZARE- MONITORIZARE ACTIVITATI TUTORI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intocmit, Petrean Andreea-Roxana                                                           Avizat, ONEA MIHAELA 

Coordonator Partener                                                                                     Manager Proiect 

Semnatura                                                                                                           Semnatura 

Data :  31.03.2021                                                                                              Data: 01.04.2021 

Nume si Prenume Tutore:

Cod proiect:

Norma:

Data:

Activitati efectuate:

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

Dificultati/Probleme 
Recomandari

    Observatii:         



Cum le asigur practicantilor un stagiu

de practica eficient si corect?
REGULAMENTUL OPERATORILOR ECONOMICI

1.

 asigur conditii materiale adecvate -

utilaje, echipamente, materii prime,

materiale consumabile, energie si

celelalte utilitati necesare pentru

toate activitatile de practica.

2

arat faptul ca am disponibilitate si ofer

elevilor un mediu placut si potrivit de

invatare. 

DE ASEMENEA, MA IMPLIC IN DEPRINDEREA 

 DE CATRE ELEVI A COMPETENTELOR

SPECIFICE.

3

desemnez un responsabil pentru

formarea elevului pe parcursul

pregatirii practice si asigur

indeplinirea responsabilitatilor

acestuia.

5

asigur instruirea elevului

practicant cu privire la regulile de

organizare si functionare interna

si normele de securitate si

sanatate in munca.

 

 

4

stabilesc si respect programul de

functionare a stagiilor de

practica.

6

ma asigur ca am facut din stagiul

de practica o experienta

interesanta si ca elevul  se va

intoarce la noi data viitoare!
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                                                   CHESTIONAR TUTORI – EVALUARE OPERATOR  

NUME OPERATOR: ............................................................................................ 

JUDET:............................................................................................................... 

1.Bifeaza raspunsul potrivit: 

Cum ti se pare operatorul ca si prezenta pe 

piata? 

SLAB  

OK  

FOARTE BUN  

Cum ti se pare organizarea de la operator? SLAB  

OK  

FOARTE BUN  

Cum ti s-a parut prestatia tutorelui din partea 

operatorului in procesul de instruire? 

SLAB  

OK  

FOARTE BUN  

Cum ti s-a parut operatorul din punct de 

vedere al felului in care trateaza clientii? 

SLAB  

OK  

FOARTE BUN  

Cum ti s-a parut operatorul din punct de 

vedere al felului in care trateaza angajatii? 

SLAB  

OK  

FOARTE BUN  

Cum ti s-a parut operatorul din punct de 

vedere al respectarii normelor SSM? 

SLAB  

OK  

FOARTE BUN  

SLAB  
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Cum ti s-a parut operatorul din punct de 

vedere al felului in care protejeaza mediul 

inconjurator? 

OK  

FOARTE BUN  

Cum ti s-a parut operatorul din punct de 

vedere al felului in care respecta normele de 

igiena si curatenie? 

SLAB  

OK  

FOARTE BUN  

Cum ti s-a parut operatorul din punct de 

vedere al implicarii in stagiu de practica? 

SLAB  

OK  

FOARTE BUN  

 

2. Observatii cu privire la operator:  

 

........................................................................................................................................................................ 

 

 

........................................................................................................................................................................ 
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                                                   CHESTIONAR TUTORI – EVALUARE FINALA STAGIU  

SCOALA: ....................................................... 

CLASA:.......................................................... 

SPECIALIZAREA:............................................  

1.Bifeaza raspunsul potrivit: 

Cum ti s-a parut interactiunea cu elevii? SLAB  

OK  

SUPER!  

Cum ti se parut interactiunea cu operatorul? SLAB  

OK  

SUPER!  

Cum ti se parut interactiunea cu profesorul 

coordonator? 

SLAB  

OK  

SUPER!  

Cum ti s-a parut durata stagiului? SLAB  

OK  

SUPER!  

Cum ti s-a parut eficienta stagiului? SLAB  

OK  

SUPER!  

Cum ti s-a parut prezentarea proiectului in 

cadrul stagiului? 

SLAB  

OK  

SUPER!  
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Cum ti s-a parut relatia elevilor cu operatorul? SLAB  

OK  

SUPER!  

Cum ti s-au parut materialele folosite de noi 

raportat la utilitatea lor? 

SLAB  

OK  

SUPER!  

Cum ti s-a parut atitudinea elevilor fata de 

interventia noastra prin acest proiect? 

SLAB  

OK  

SUPER!  

 

2. RECOMANDARI cu privire la STAGIU:  

 

........................................................................................................................................................................ 

 

 

........................................................................................................................................................................ 
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                                             CHESTIONAR STAGIU FIZIC vs. STAGIU ONLINE SCOALA 

1.Bifeaza stagiul care indeplineste cel mai mult criteriul din intrebare: 

Care ti s-a parut mai interesant? STAGIU FIZIC   

STAGIU ONLINE  

Care te-a facut sa te simti mai obosit? STAGIU FIZIC   

STAGIU ONLINE  

Care te-a ajutat sa socializezi mai mult? STAGIU FIZIC   

STAGIU ONLINE  

Care crezi ca iti creeaza mai multe sanse de 

angajare? 

STAGIU FIZIC   

STAGIU ONLINE  

Care ti-a lasat mai mult timp pentru alte 

activitati? 

STAGIU FIZIC   

STAGIU ONLINE  

Care ti s-a parut mai greu? STAGIU FIZIC   

STAGIU ONLINE  

Care s-a pliat mai mult peste ce inveti la 

scoala? 

STAGIU FIZIC   

STAGIU ONLINE  

Care ar fi optiunea ta pe viitor in lipsa 

restrictiilor? 

STAGIU FIZIC   

STAGIU ONLINE  

 

2. Cum ai imbunatati pe viitor stagiul fizic de prcatica? 

 

........................................................................................................................................................................ 
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........................................................................................................................................................................ 

 

3. Cum ai imbunatati pe viitor stagiul online de practica (in cazul scenariului rosu)? 

 

........................................................................................................................................................................ 

 

........................................................................................................................................................................ 
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