
 

 

 
 
 
 
 

Metodologia de desfăşurare şi asistenţă a stagiilor de practică în 
cadrul proiectului 

 
 „Simulator de carieră” 

Cod proiect 90/6.13/6.14/108360 
 

Prezenta Metodologie stabileşte cadrul general pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor de 

asistenţă pe perioada derulării stagiilor de practică oferite prin intermediul proiectului 

90/6.13/6.14/108360, „Simulator de carieră”, Proiectul este finantat din Fondul Social European 

prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, axa prioritară Educație si Competențe. 

 

Obiectivul general al proiectului este: creșterea gradului de angajabilitate a 130 de studenți din 

regiunile Nord Est și Sud Est prin participarea la programe de invățare la locul de muncă. 

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

• OS1: Dezvoltarea parteneriatului social la nivelul instituțiilor de învățământ implicate prin 

încheierea și operaționalizarea de minimum 2 parteneriate pentru practica cu angajatori 

• OS2: Dezvoltarea abilităților și a compețentelor transversale, cheie, pentru 130 de studenți, 

în vederea menținerii competitivității pe piața muncii a viitorilor angajați 

• OS3: Dezvoltarea competențelor profesionale specifice pentru 130 de studenți în vederea 

creșterii inserției lor pe piața muncii 

 

1. Definiţii ale termenilor 

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

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

însuşite de aceştia în cadrul programului de instruire. 

2. Practicantul este studentul care desfăşoară activităţi practice pentru consolidarea 

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

concordanţă cu specializarea pentru care se instruieşte. 

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

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

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

persoană juridică din România, dintr-o ţară participantă la programul "Învăţare pe tot 

parcursul vieţii", într-un proiect finanţat din Fondul Social European sau dintr-o ţară terţă, ce 

desfăşoară o activitate în corelaţie cu specializările cuprinse în nomenclatorul Ministerului 

Educaţiei Naţionale şi care poate participa la procesul de instruire practică a studenţilor.  



 

 

 

 

 

5. Cadru didactic supervizor este desemnat de organizatorul de practică şi este 

reprezentat de un cadru didactic care va asigura planificarea, organizarea şi 

supravegherea desfăşurării stagiului de practică. 

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

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

pregătire şi dobândirea de către practicant a competenţelor profesionale planificate pentru 

perioada stagiului de practică aprobat. 

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

practică pentru o bună organizare a stagiului de practică şi pentru stabilirea acordului de 

bază. Prin Convenţia cadru sunt stabilite o serie de date iniţiale, cum ar fi numărul de 

studenţi şi perioada convenită pentru practică. Anexat acestei convenţii cadru se regăseşte 

portofoliul de practică. 

8. Portofoliu de practică - documentul ataşat Convenţiei-cadru privind efectuarea stagiului 

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

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

de practică. 

9. Contractul individual de practică se încheie ulterior, pentru fiecare student/ practicant, 

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

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

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

va fi semnat şi însuşit de către student, organizatorul, respectiv partenerul de practică.  

 

2. Legislaţia în vigoare 

Documentele de referinţă din cadrul legislaţiei în vigoare care reglementează organizarea şi 

desfăşurarea stagiilor de practică ale studenţilor sunt următoarele:  

 Legea nr. 258/2007 privind practica elevilor şi studenţilor;   
 Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 3955/2008 privind aprobarea 

Cadrului general de organizare a stagiilor de practică în cadrul programelor de studii 
universitare de licenţă şi masterat şi a Convenţiei-cadru privind efectuarea stagiului de 
practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă sau masterat;  

 Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului 
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru 
dezvoltarea sistemelor de control managerial, cu modificările şi completările ulterioare 

 

3. Cadrul general al desfăşurării şi asistenţei stagiilor de practicã   

Activitatea 1 / subactivitatea 1: Elaborarea parteneriatelor/convențiilor între Solicitantul 

finanțării și Universități 

În cadrul acestei activităţi se vor identifica 130 persoane GT (studenţi) din cadrul 

universităţilor Partenere. Se vor concepe şi distribui materiale suport pentru desfăşurarea stagiilor 

de practică şi se va realiza o monitorizare şi evaluare continuă a progresului înregistrat de GT.  

 



 

 

 

 

 

Activitatea 3 / subactivitatea 3.1: Organizarea si derularea programelor de invatare la locul 

de munca 

 În cadrul acestei activități se vor organiza și derula stagiile de pregătire practică la locul de 

muncă pentru grupul țintă selectat. 

3.1. Grupul ţintă 

Grupul ţintă va fi format din 130 de studenţi de la ciclul licenţă şi master care urmează 

cursurile universităților Partenere.  

3.2. Obiective educaţionale aferente stagiului de practică 

Activităţile proiectului contribuie la facilitarea şi dinamizarea tranziţiei de la şcoală la cariera 

profesionalã pentru grupul ţintă. Stagiile de practică coroborate cu activităţile de asistenţă şi 

consiliere pe perioada derulării stagiilor de practică contribuie la conştientizarea, motivarea şi 

furnizarea de competenţe imperativ necesare în vederea inserţiei profesionale ulterioare a 

membrilor grupului ţintă.  

Organizarea şi dezvoltarea programului de practică, folosind o abordare unitară, inclusiv 

prin implicarea tutorilor companiei, contribuie la dezvoltarea deprinderilor de relaţionare, crescând 

astfel potenţialul de adaptabilitate al studenţilor la exigenţele pieţei muncii. Se are în vedere 

corelarea sistemului de formare profesională asigurată de mediul academic cu dinamica acestei 

pieţe, prin activităţile practicanţilor desfăşurate în cadrul unor companii reprezentative din 

domeniile de interes.  

Fiecare stagiu de practică va avea o durată de 90, respectiv 84 de ore/stagiu de 

practică/student, stipulată în planul de învăţământ pentru disciplina de Practică de specialitate şi 

se va desfăşura pe baza calendarului de desfăşurare a practicii, stabilit de comun acord de către 

tutorele de practică, cadrul didactic supervizor şi student, conform convenţiei cadru. 

 

3.3. Competenţe dobândite prin stagiile de practică  

Stagiul de practică contribuie la susţinerea dobândirii de experienţă specifică pentru 

studenţi, necesară accesului şi integrării pe piaţa muncii. În felul acesta, prin creşterea accesului la 

stagiile de pregătire practică, se asigură deschiderea către nevoile mediului economic şi se 

răspunde directivelor de ocupare promovate de Uniunea Europeană.  

Implicit se doreşte conştientizarea faptului cã stagiile de practicã sunt activităţi deosebit de 

importante pentru inserţia profesionalã a studenţilor la finalizarea studiilor şi, de ce nu, pentru 

viitoarea cariera profesionalã a acestora. 

În perioada stagiului de practică se doreşte urmărirea, conştientizarea şi dezvoltarea atât a 

unor competenţe generale, conform fişelor de disciplina, licenţă şi respectiv master cât şi a unora 

transversale. Aceste competențe vor fi separate pentru fiecare Universitate, conform propriei 

programe, iar în cazul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași pentru licență, respectiv Master. 

 

 



 

 

 

 

 

Pentru Universitatea Ștefan cel Mare – Suceava 

 

Competențe profesionale 

 Cunoașterea conceptelor de bază în ceea ce privește noțiunile fundamentale privitoare la 

domeniul financiar-bancar și fiscal;  

 Utilizarea corectă a termenilor de specialitate, cum ar fi moneda, creditul, masa monetară, 

cadrul financiar conceptual internațional, instituțiile financiare bancare, dar și publice, 

noțiuni privind finanțele întreprinderii, finanțele publice, produsele și serviciile bancare, etc.; 

 Cunoașterea și înțelegerea legislației afacerilor, a economiei întreprinderii și a fenomenelor 

la nivel microeconomic; 

 Aplicarea tehnicilor și procedurilor specifice finanțelor publice, private, monedei și creditului; 

 Îndeplinirea sarcinilor specifice domeniului financiar în diverse entități private și publice; 

 Participarea la organizarea gestiunii de bunuri și valori materiale și a întregii activități 

financiare la nivelul unei entități; 

 Participarea la analiza și interpretarea informațiilor financiar-bancare în vederea 

fundamentării actului decizional în cadrul entităților bancare; 

 Cunoașterea procesului de organizare a managementului financiar în cadrul unei companii, 

etc. 

 

Competențe transversale 

 Integrarea în echipe multidisciplinare și asumarea de responsabilități specifice în domeniul 

economic-financiar, prin abilități de comunicare; 

 Autoevaluarea nevoii de continuare a formării profesionale, prin valorificarea oportunităților 

de identificare și asimilare de noi cunoștințe în domeniu; 

 Fundamentarea de soluții la probleme de natură economică, inclusiv prin utilizarea TIC; 

 Capacitatea de a transpune în practică informațiile dobândite, dobândind abilități de 

cercetare, creativitate; 

 Capacitatea și menirea de a învăța cum să fie însușite practicile financiare și bancare în 

vederea obținerii eficienței și performanței în domeniul financiar – bancar; 

 Capacitatea și abilitatea de a colabora cu specialiști din alte domenii. 

 

Pentru Universitatea Alexandru Ioan Cuza – Iași 

LICENȚĂ 

 

Competenţe profesionale 

 Descrierea lucrărilor de natură economico-financiară realizate la nivelul entităţilor/ 

organizaţiilor private şi publice; 

 Explicarea lucrărilor de natură economico-financiară realizate la nivelul entităţilor/ 

organizaţiilor private şi publice; 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Aplicarea cunoştinţelor, metodelor, tehnicilor şi instrumentelor pentru realizarea lucrărilor 

economico-financiare; 

 Utilizarea unor indicatori de calitate pentru evaluarea realizării lucrărilor de natură 

economico-financiară; 

 Elaborarea unui studiu referitor la realizarea lucrărilor economico- financiare. 

 

Competenţe transversale 

 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de 

tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei. 

 

MASTER 

 

Competențe profesionale 

 Utilizarea adecvată și avansată a teoriilor, conceptelor, metodelor, tehnicilor și 

instrumentelor specifice piețelor financiar-bancare 

 Planificarea, organizarea, coordonarea și controlul activității în cadrul unor compartimente 

specifice sau la nivelul unei instituții financiar-bancare 

 Utilizarea adecvată de criterii şi metode de evaluare, pentru a aprecia calitatea, meritele şi 

limitele unor procese, programe, proiecte, concepte, metode în cadrul activităților specifice 

piețelor și instituțiilor financiar-bancare 

 Asigurarea unei guvernațe corporative și management adecvate în cadrul unei organizații 

financiar-bancare 

 

Competențe transversale 

 Cultivarea valorilor și eticii profesionale în executarea responsabilă a unor sarcini complexe 

în mod independent sau în grup, precum și în procesul de luare a deciziilor, alături de 

raționamentul logic și aplicabilitatea practică 

 Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, prin exercitarea rolurilor specifice pe 

diferite nivele de ierarhizare în cadrul grupurilor sau la nivelul organizației, prin promovarea 

dialogului, a cooperarării, a atitudinii pozitive și diversității și conștientizarea responsabilităţii 

pentru rezultatele profesionale 

 Autoevaluarea și diagnoza nevoii de formare continuă pentru a crea premisele de progres 

în carieră şi de a adapta propriile competenţe profesionale şi manageriale la dinamica 

economiei. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4. Derularea stagiului de practică 

Activitatea de practică se desfăşoară ţinând cont de prevederile Legii Educaţiei Naţionale 

nr. 1/2011, Legea nr. 288 din 2004 privind organizarea studiilor universitare, Legea 258 din 2007 

ce reglementează practica elevilor şi a studenţilor, precum şi a Ordinului Ministrului Educaţie, 

Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 3955/2009 privind cadrul general de organizare a stagiilor de 

practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă şi de masterat  şi a Convenţiei – 

cadru privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă 

şi de masterat.  

Stagiile de practică prevăzute în planurile de învăţământ ale programelor de licenţă și 

masterat se vor realiza în perioadele de practică precizate în structura anului universitar şi în 

planurile de învăţământ. Durata stagiilor de practică este prevăzută în planurile de învăţământ 

pentru studenţii de la ciclul licenţă și masterat – Fiecare stagiu de practică va avea o durată de 90, 

respectiv 84 de ore/stagiu de practică/student, stipulată în planul de învăţământ pentru disciplina 

de Practică de specialitate 

Activitatea de  practică se desfăşoară pe baza unor teme de practică, propuse de către 

cadrele didactice supervizoare implicate în proiect şi agreate împreunã cu partenerii de practicã. 

Lista temelor de practică se regăseşte pentru fiecare disciplinã de practicã în documentul 

“Competenţe şi Tematicã”. Temele de practică pot fi modificate cu acordul cadrului didactic 

supervizor şi a tutorelui de practică, după o prealabilă analiză a noilor propuneri.  

Reglementarea activităţii de practică între instituţiile care organizează stagiile de practică, 

student şi agentul economic – partener de practică se va realiza prin semnarea Convenţiei cadru. 

Acesta este un acord încheiat între organizatorul de practică, partenerul de practică şi student. În 

baza Convenţiei cadru, partenerul de  practică asigură, pe toată perioada de desfăşurare a 

stagiului de practică, îndrumarea şi supravegherea studenţilor prin numirea unui tutore. Pe 

perioada stagiului, partenerul de practicã va stabili un program de lucru şi alte condiţii aplicabile în 

incinta angajatorului conform legislaţiei în vigoare. Tutorele desemnat este cel care asigură 

desfăşurarea în condiţii optime a stagiilor de practică prin respectarea condiţiilor de pregătire şi 

dobândirea de către practicant a competenţelor profesionale urmărite. 

Contractul individual de practică este un acord între cadrul didactic supervizor, studentul  
practicant  şi  tutorele  desemnat  de  partenerul  de  practică. Contractul individual de practică va 
urmări descrierea obiectivelor educaţionale vizate de stagiul de practică, competenţele obţinute de 
studentul practicant şi detalierea activităţilor în funcţie de domeniul de activitate şi particularităţile 
locului în care se va desfăşura stagiul de practică. 

Studenţii au obligaţia de a se prezenta la locul de practică în perioada stabilită, să respecte 
regulamentul de ordine interioară impus de conducerea partenerului de practică, să-şi însuşească 
cunoştinţele cerute prin contractul individual de practică şi să elaboreze o prezentare a activităţii de 
practică printr-un caiet de practică. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4.1. Etape derulare stagii practică 

 

Derularea stagiilor de pregătire practică necesită parcurgerea următoarelor etape: 

1. Se vor informa studenţii despre obiectivele stagiului de practică, a obligaţiilor şi drepturilor 

practicanţilor, prin organizarea de sesiuni de informare; 

2. Se va realiza selecţia studenţilor la stagiul de practică pe baza metodologiei de selecţie a 

grupului ţintã; 

3. Se vor prezenta temele de practică - documentul “Competenţe şi Tematici de Practicã”. 

4. Repartizarea studenţilor pe temele de practică se va realiza în funcţie de opţiunile 

exprimate de către aceştia, de comun acord cu cadrele didactice supervizoare; 

5. Informarea şi asumarea de către fiecare practicant a Convenţiei-cadru şi a portofoliului de 

practică, anexă la Convenţia cadru, privind efectuarea stagiului de practică în cadrul 

programelor de studii universitare de licenţă și masterat, conform OMECT nr. 3955/2008; 

6. Semnarea de către cadrele didactice supervizoare, tutori şi studenţi practicanţi a 

contractelor individuale de practică; 

7. La finalul stagiului, practicantul va elabora Caietul de practică;  

8. Tutorele cât şi cadrul didactic supervizor vor evalua studentul de-a lungul desfășurării 

stagiului;   

9. Evaluarea finală a practicanţilor se va realiza de către cadrele didactice supervizoare pe 

baza Proiectelor de practică (elaborate de practicanţi) şi a Fişelor de evaluare finală a 

practicanţilor (completate de tutore). 

 

Cadrele didactice supervizoare vor proceda la completarea şi gestionarea dosarului 

individual de practicã - aferent fiecărui student care a participat la activităţile proiectului. Cadrele 

didactice vor efectua evaluări periodice ale practicanţilor şi le vor înregistra în interfaţa de 

administrare a grupului ţintă din cadrul site-ului proiectului. 

Studentul îşi asumă întreaga răspundere pentru respectarea normelor de organizare şi de 
protecţie a muncii specifice unităţii gazdă, pe toată durata desfăşurării stagiului de practică. 
Prezenţa la practică este obligatorie. În caz de boală sau alte cauze obiective de absenţã studentul 
va suna tutorele de practicã, la un numãr de 5 absenţe, în cazul în care studentul nu poate fi 
contactat se va anunţa cadrul didactic supervizor. Studentul poate recupera ulterior orele de 
practicã pentru a finaliza stagiul de practică. 

În cazul nerespectãrii de către practicant a reglementărilor prezentate în această 

Metodologie, cadrul didactic supervizor şi tutorele au dreptul de a anula Convenţia-cadru şi 

Contractul individual de practică, după ce, în prealabil, au ascultat punctul de vedere al 

practicantului şi au înştiinţat echipa de management şi implementare a proiectului, precum şi 

Decanatul facultăţii unde practicantul este înscris. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4.2 Evaluarea participanţilor la stagiile de practică 

Recunoaşterea stagiului de practică efectuat se realizează prin acordarea creditelor 

transferabile prevăzute în planul de învăţământ. 

În timpul derulării stagiului de practică, cadrul didactic supervizor şi tutorele de practică vor 

evalua practicantul în permanenţă. Scopul acestei evaluări este acela de verificare a 

competenţelor profesionale dobândite, a comportamentului, precum şi a modalităţii de integrare a 

studentului în activitatea partenerului de practică.  

Studentul va completa un Caiet de practicã, în funcţie de nivelul de competenţe şi a 

abilităţilor practice dobândite de acesta în stagiul de practică finalizat. Caietul de practică  trebuie 

să conţină informaţii cu privire la modulul de pregătire pe parcurs, competenţele exersate, 

principalele activităţi realizate în perioada stagiului de practică şi un set de observaţii personale 

aferente activităţilor repartizate.  

Caietul de practică va cuprinde în mod obligatoriu, dincolo de conținutul propriu-zis, 

următoarele secţiuni: 

 Secţiunea A – date de identificare practicant (nume, prenume, data naşterii, domiciliu, 
universitate, facultate, specializare, an studii, telefon, e-mail etc.); 

 Secţiunea B  - informaţii despre unitatea parteneră de practică: 
 Datele de identificare ale unităţii: denumire, adresă, domeniu de activitate, date de 

contact etc.); 
 Date identificare tutore practică: nume, prenume, funcţie, date contact; 

 Secţiunea C – informaţii privind activităţile realizate de practicant în perioada stagiului la 
unitatea parteneră: 
 Perioada de desfăşurare a stagiului de practică; 
 Departamentele în care practicantul îşi desfăşoară activitatea de practică în 

perioada stagiului; 
 Descrierea activităţilor desfăşurate; 
 Menţionarea dificultăţilor întâmpinate şi elaborarea de propuneri pentru 

îmbunătăţirea activităţii de practică în viitor; 
 Secţiunea D – informaţii privind abilităţile personale: 
 Competenţele dobândite în perioada de practică; 
 Colaborarea cu tutorele, reprezentant al unităţii de practică, pe toată durata stagiului 

de practică; 
 Gradul de integrare a practicantului în echipă sau colectivitate pe durata stagiului de 

practică. 
 
Condiții de tehnoredactare: 

- figurile și tabelele vor fi numerotate și vor avea precizat titlul și sursa. Figurile și tabelele trebuie 

să reprezinte cca. 30% din numărul total de pagini al Caietului de practică;  

- trimiterile la sursele bibliografice se inserează în subsolul paginii, ca note de subsol, 

menționându-se numele autorilor, titlul lucrării, editura, localitatea, anul apariției și pagina;  

- bibliografia se poziționează la sfârșitul lucrării, ordonată alfabetic după numele primului autor, 

indiferent de tipul sursei, sub formă de listă numerotată;  

- proiectul trebuie tehnoredactat cu editorul de text Microsoft Word folosindu-se caractere Times 

New Roman (TNR) de 12 puncte, aliniere la 1,5 rânduri; 

- marginile paginii trebuie să fie de 2,5 cm – stânga și 2 cm – dreapta, sus, jos; 



 

 

 

 

 

 

 

- toate titlurile vor fi centrate și scrise cu majuscule, lăsându-se un rând liber în jurul lor. Se vor 

folosi caractere Times New Roman aldine (bold) de 12 puncte; 

- toate subtitlurile vor fi aliniate la stânga și vor fi scrise cu caractere aldine (bold) de 12 puncte, 

prima literă majusculă. Lăsați câte un spațiu liber înainte și după subtitlu; 

- proiectul va trebui să conțină: cuprins, pagină de titlu și bibliografie; 

- proiectul va conține 10-15 pagini, plus anexe; 

- proiectul se va realiza individual, listat și îndosariat; 

- proiectul va fi predat atât în forma printată, cât și în format electronic. 

 
 

4.3. Evaluare finală 

Caietul de practică va fi prezentat cadrului didactic supervizor pentru evaluarea finală a 

activităţii studentului. În plus, acest raport va permite îmbunătăţirea ulterioară a activităţii de 

organizare a stagiilor de practică.  

La finalul stagiului de practică, tutorele completează Fişa de evaluare finală (Anexă a 

Metodologiei de practică) a activităţii studentului, ţinând cont de nivelul de competenţe dobândite 

în cadrul activităţii practice şi de modul în care acesta s-a integrat în echipa la care a fost 

repartizat, acordând pentru fiecare criteriu un punctaj între 1 şi 10 (nota 10 reprezentând cea mai 

bună performanţă).  
 

Evaluarea finală a activităţii studentului are loc numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele 
condiţii : 

a) partenerul de practică a eliberat o fişă de evaluare a activităţii de practică; 
b) studentul a prezentat caietul de practică cadrului didactic supervizor şi a dovedit 

cunoaşterea aspectelor prevăzute în caietul de practică; 
Cadrul didactic supervizor va efectua o evaluare a practicantului la finalul stagiului de practică şi va 

acorda o notă între 1 şi 10 pe baza următoarelor informaţii: 

1. Aprecierea tutorelui de practică din Fişa de evaluare finală a studentului practicant; 
2. Evaluarea Caietului de practică; 
3. Evaluarea cunoștințelor dobândite prin intermediul unui Colocviu. 
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ANEXA 1 

Nr. ……………………./din…………………………….. 

 

CONVENŢIE PRIVIND EFECTU ARE A STAG I ULUI  DE PRAC TI C Ă Î N  
C ADRUL PROG RAM ELO R DE STUDI I  UNI VERSI TARE DE L I CENŢĂ Ș I  

M ASTER AT  

 

Prezenta convenţie se încheie între:  

1. FACULTATEA ................................................. din cadrul  UNIVERSITĂȚII 

.................................. din ................., cu sediul în ............................................, reprezentată prin 

......................................................, denumită în continuare ORGANIZATOR DE PRACTICĂ,  

 

2. OTP BANK ROMANIA S.A., societate administrata in sistem dualist, cu sediul in Bucuresti, 

Sector 1, Str. Buzesti nr. 66-68, inregistrata la Registrul Comertului din Bucuresti sub nr. 

J40/10296/1995, EUID: ROONRC J40/10296/1995, cod unic de in registrare 7926069, Cod TVA 

RO7926069, capital social subscris si varsat 1.509.252.960 RON, inregistrată la Registrul Bancar sub 

nr. RB-PJR-40-028/1999, cu numar de inregistrare operator de date cu caracter personal 2689, cont 

RO72OTPV1000000000001760 deschis la OTP BANK ROMANIA S.A. - CENTRALA, reprezentata 

prin dna Ruxandra Milosescu, Director Adjunct Directia Resurse Umanesi prin dl. Adrian Eduard 

Grecu, Manager Departament Recrutare si Dezvoltare Organizationala, denumită în continuare 

PARTENER DE PRACTICĂ. 

 

3. Student ……………………………………………….………….…….., CNP 

……………………………………………………, data naşterii ………………………..……….., locul 

naşterii ……………….……………, jud. …………………….., adresa de domiciliu 

…….……………………………………………………………………………………..……………………

……………………. 

înscris în anul universitar ............... de studii la Universitatea ............................., Facultatea 

..........................................., programul de studii ................, anul ....., email: 

..........................................................................., telefon: .............................................  

Articolul 1. Obiectul convenţiei 

(1) Convenţia stabileşte cadrul în care se organizează şi se desfăşoară stagiul de practică în 

vederea consolidării cunoştinţelor teoretice şi pentru formarea abilităţilor, spre a le aplica în 

concordanţă cu specializarea pentru care se instruieşte.  

(2) Stagiul de practică este realizat de student în vederea dobândirii competenţelor 

profesionale și a celor transversale. Prin participarea la stagiul de practică studentul își va dezvolta 

aptitudinile de muncă în vederea îmbunătăţirii inserţiei pe piaţa muncii. 

 



 

 

 

 

 

 

Articolul 2. Statutul studentului 

Studentul rămâne, pe toată durata stagiului de pregătire practică, înmatriculat în cadrul 

instituţiei de învăţământ superior organizatoare de practică.  

 

Articolul 3. Durata şi perioada desfăşurării stagiului de practică  

Stagiul de practică se va desfășura în perioada _____________________ și va avea un număr de 

.... ore.  

Articolul 4. Plata şi obligaţiile sociale  

(1) Stagiul de pregătire practică (se bifează situaţia corespunzătoare):  

Se efectuează în cadrul unui contract de muncă, cei doi parteneri putând să beneficieze de 

prevederile Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor.  

 Nu se efectuează în cadrul unui contract de muncă.  

(2) Studentul nu poate pretinde un salariu din partea Partenerului de practică. 

Articolul 5. Responsabilităţile studentului 

(1) Studentul are obligaţia ca pe durata derulării stagiului de practică să respecte programul 

de lucru stabilit şi să execute activităţile specificate de tutorele desemnat de partenerul de practică 

în condiţiile respectării cadrului legal cu privire la volumul şi dificultatea acestora.  

(2) Pe durata stagiului, studentul respectă Regulamentul Intern al Partenerului de practică. În cazul 

nerespectării acestui regulament, conducătorul Partenerului de practică îşi rezervă dreptul de a anula 

convenţia-cadru, după ce în prealabil a ascultat punctul de vedere al studentului şi al tutorelui şi a 

înştiinţat conducătorul instituţiei de învăţământ şi după primirea confirmării de primire a acestei informaţii.  

(3) Studentul are obligaţia de a respecta normele de securitate şi sănătate în muncă pe care 

şi le-a însuşit de la reprezentantul Partenerului de practică înainte de începerea stagiului de 

practică.  

(4) Studentul se obligă să respecte confidențialitatea informațiilor la care are acces pe 

parcursul derulării stagiului de practică, să nu folosească în nici un caz informațiile în legătură cu 

partenerul de practică și clienții acestuia pentru a le comunica unui terț sau pentru a le publica, 

inclusiv după terminarea stagiului de practică, decât cu acordul expres al partenerului de practică. 

(5) Studentul are obligația să desfășoare toate cele 90 de ore (pentru studiile de licență) . 

(6) Studentul va realiza temele de practică care sunt în concordanță cu fișa disciplinei 

”Practică” a programului de studii la care este înmatriculat, va completa zilnic Fișa de activitate 

zilnică online în sistemul IT dedicat derulării stagiilor de practică sau pe formulare pe suport tipărit.  

(7) La sfârșitul stagiului de practică, studentul va completa Caietul de practică online în 

sistemul IT sau conform precizărilor primite de la coordonatorul de practică, iar la final va tipări 

caietul de practică și îl va preda Coordonatorului de practică din cadrul facultății. 

 (8) Studentul va sprijini activitatea partenerului de practică în mod activ, răspunzând 

solicitărilor reprezentanţilor acestuia, va desfășura activitățile solicitate de tutore respectând durata 

90 ore (pentru studiile de licență), perioada stagiului şi programul de lucru stabilit. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Articolul 6. Responsabilităţile partenerului de practică  

(1) Partenerul de practică va stabili un tutore pentru stagiul de practică, selectat dintre salariaţii proprii.  

(2) În cazul nerespectării obligaţiilor de către student, tutorele va contacta Coordonatorul de 

practică din cadrul facultății, urmând ca organizatorul de practică să aplice sancţiuni conform 

Regulamentului cadru privind activitatea profesională a studenților.  

(3) Înainte de începerea stagiului de practică, partenerul de practică va face instructajul cu 

privire la normele de securitate şi sănătate în muncă, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Printre responsabilităţile sale, partenerul de practică va lua măsurile necesare pentru securitatea şi 

sănătatea în muncă a studentului, precum şi pentru comunicarea regulilor de prevenire asupra 

riscurilor profesionale.  

(4) Partenerul de practică va pune la dispoziţia studentului, sub responsabilitatea tutorelui, 

mijloacele necesare pentru dobândirea competenţelor pe durata derulării stagiului de practică. 

Articolul 7. Obligaţiile organizatorului de practică  

(1) Organizatorul de practică desemnează un Coordonator de practică responsabil cu 

planificarea, organizarea şi supravegherea desfăşurării stagiului de practică. 

(2) În cazul în care derularea stagiului de practică nu este conformă cu angajamentele luate 

de către partenerul de practică în cadrul prezentei convenţii, conducătorul instituţiei de învăţământ 

superior (organizator de practică) poate decide întreruperea stagiului de pregătire practică conform 

convenţiei, după informarea prealabilă a conducătorului partenerului de practică şi după primirea 

confirmării de primire a acestei informaţii. 

(3) După finalizarea cu succes a stagiului de practică, organizatorul de practică va acorda 

studentului numărul de credite aferentei disciplinei Practică prevăzută în planul de învățământ. 

(4) Organizatorul de practică se obligă să respecte confidențialitatea informațiilor referitoare 

la partenerul de practică și la colaboratorii acestuia de care ar putea lua cunoștință pe parcursul 

derulării stagiului de practică, inclusiv după terminarea stagiului de practică. 

Articolul 8. Persoane desemnate de Organizatorul de practică şi Partenerul de practică  

(1) Tutorele responsabil cu controlul și monitorizarea stagiilor de practică 

D-na/Dl _______________________________________________ 

Funcţia: _______________________________________________ 

Telefon   _______________________________________________ 

Email _______________________________________________ 

(2) Coordonatorul de practică din cadrul facultății, responsabil cu urmărirea derulării stagiului 

de practică din partea Universității ___________________din _________________:  

D-na/Dl _______________________________________________ 

Funcţia: _______________________________________________ 

Telefon  _______________________________________________ 

Email _______________________________________________ 

 

 



 

 

 

 

 

 (3) Părțile semnatare ale convenției se declara de acord ca numele tutorelui sa fie menționat în 

cuprinsul convenției cu….zile înainte de data începerii stagiului de practică, prin completarea spațiului 

liber cu pixul, iar această modalitate de semnare și completare a contractului le este pe deplin 

opozabilă. 

Articolul 9. Sănătatea şi securitatea în muncă. Protecţia socială a studentului  

(1) Atât organizatorul de practică, cât și partenerul de practică au obligaţia respectării 

prevederilor legale cu privire la sănătatea şi securitatea în muncă a studentului pe durata stagiului de 

practică.  

(2) Studentului i se asigură protecţie socială conform legislaţiei în vigoare. Ca urmare, 

conform dispoziţiilor Legii nr. 346/2002 privind asigurările pentru accidente de muncă şi boli 

profesionale, cu modificările şi completările ulterioare, studentul beneficiază de legislaţia privitoare 

la accidentele de muncă pe toată durata efectuării pregătirii practice.  

(3) În cazul unui accident suportat de student, fie în cursul stagiului, fie în timpul deplasării la 

la stagiu, partenerul de practică se angajează să înştiinţeze organizatorul de practică cu privire la 

accidentul care a avut loc.  

Prezenta convenție-cadru conţine 4 pagini și se semnează în 4 (patru) exemplare originale, astăzi 

______________________, câte un exemplar pentru fiecare dintre părţi, cu aceeaşi valoare 

juridică. 

 

Decan,         Reprezentant legal partener, 

Semnătura ……………………………. 
 

 

Coordonator de practică,                Tutore organizator practică 

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

 

Student, 

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

Semnătura ……………………………. 



 

 

 

 

 
 

ANEXA 2 

 

 

(sigla instituției) 

 

CAIET DE PRACTICĂ 

 

Perioada stagiului de practică: _______________________ 

 

Secțiunea A: Date de identificare practicant 

Nume și prenume studentului: ________________________ 

Data naşterii: ________________________ 

Domiciliu: ________________________ 

Studii: Universitatea________________________, Facultatea________________________, 

Specializarea________________________, An studii________________________ 

Date de contact: Telefon________________________, E-mail________________________ 

 

Secțiunea B: Informaţii despre unitatea de practică 

Denumire: ________________________ 

Adresă: ________________________ 

Domeniu de activitate: ________________________ 

Date de contact: ________________________ 

 

Date de identificare tutore practică:  

Nume: ________________________ 

Prenume: ________________________ 

Funcţie: ________________________ 

Date contact: ________________________ 

 

Date de identificare instituție de învățământ: 

Universitatea _______________________ din _______________________ 

Facultatea  ________________________Programul de studii ________________________ Nivelul de 

studii: ________________________, Anul de studiu: ____________ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Secțiunea 1. Informații privind activitățile realizate de practicant în perioada stagiului la 

unitatea parteneră: 

 

Compartimentul/ele băncii: ________________________ 

 

Activitate derulată (descrierea activității) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Cunoștințe acumulate 

Se va realiza o descriere succintă a informațiilor (noțiunilor, fenomenelor, proceselor etc.) asimilate 

pe parcursul stagiului de practică, urmărind tematica de practică 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________ 

 

Abilități acumulate 

Se va realiza o descriere succintă a principalelor abilități acumulate în cadrul fiecărei activități de 

practică întreprinsă (analiză și sinteză, lucru în echipă etc.) asimilate pe parcursul stagiului de 

practică 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Atitudini specifice 

Se va realiza o descriere succintă a principalelor atitudini specifice conștientizate și formate în 

cadrul fiecărei activități de practică întreprinsă (atitudine față de clienți, colegi, superiori, spirit de 

echipă, orientare către rezultate etc.) asimilate pe parcursul stagiului de practică 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________ 

 

Secțiunea 2. Anexe 

Se va atașa un portofoliu de documente bancare pe care studenții le vor completa ipotetic, pentru 

a înțelege mai bine forma, fondul și circuitul documentației bancare 

 

Coordonator de practică  
Nume și prenume: 
Dată: 
Semnătură: 
 
 
 
Tutore de practică 
Nume și prenume: 
Dată: 
Semnătură: 
 
 
 
Practicant 
Nume și prenume: 
Dată: 
Semnătură: 
 

 



 

 

ANEXA 3 

FIȘĂ DE OBSERVARE 

(se completează de către tutorele de practică) 

 

Numele și prenumele studentului …………………………………………………………………… 

Facultatea ……………………………………………………………… 

Programul de studii ……………………………………………………………….. 

Anul de studii ……………………. 

Nume și prenume tutore de practică ……………………………………………………………… 

Organizația parteneră de practică ………………………………………………………………… 

Perioada derulării stagiului :      Număr total de ore de practică 

…………………………………………    …………………… 

Criterii de evaluare Punctaj Comentarii 

1.  Prezența (max.10 puncte) 
 Respectarea programului de lucru și 

promptitudinea 

2.  Interesul real față de domeniu (max. 10 
puncte) 

 Observațiile tutorelui fac referire strict la 
activitățile desfășurate în cadrul partenerului 
de practică unde a fost repartizat 

3.  Capacitatea de muncă în echipă (max.10 
puncte) 

 Studentul are capacitatea de a lucra în mod 
organizat pentru soluționarea temelor 
propuse 

4.  Îndeplinirea sarcinilor atribuite de tutore 
(max. 30 puncte) 

 Îndeplinirea integrală a cerințelor și sarcinilor 
solicitate 

5.  Evaluarea caietului de practică (max.40 

puncte) 

 Studentul demonstrează că are capacitatea 
de a transpune din teorie în practică 
cunoștințele acumulate folosind termeni de 
specialitate. 

Studentul respectă structura caietului de 
practică și are în vedere completarea 
integrală a cerințelor acestuia. 

Total   
  Notă: Nota finală va fi calculată cu formula: Punctaj obținut / 10. 

 

Nota finală :        Tutore practică 

Data:          Semnătură  

      

 

 



 

 

ANEXA 4 

Fișă de evaluare a stagiului de practică 

(se completează de către tutorele de practică) 

 

Prin prezenta certific faptul că studentul (nume, prenume) 

…..…......................................................................., a desfășurat un stagiu de practică de 

….. de ore în cadrul (denumirea organizației-gazdă) 

…………………………………………………………………………….. în perioada 

..................................... în conformitate cu prevederile Convenției Cadru semnate cu 

(denumire partener) ....................................., cu următoarele rezultate:  

 

A. Nivelul de dobândire a competențelor profesionale  

1. Cunoașterea și înțelegerea principalelor funcțiuni ale organizației gazdă 

Calificativ acordat:      

    Nesatisfăcător    Satisfăcător     Bine      Foarte bine 

2. Cunoașterea și înțelegerea modului de colectare, prelucrare, analiză și utilizare 
a informațiilor  

Calificativ acordat:      

    Nesatisfăcător    Satisfăcător     Bine      Foarte bine 

3. Deprinderea cu modul de aplicare a metodelor, tehnicilor  și instrumentelor de 
lucru în situații bine definite din organizația gazdă 

Calificativ acordat:      

    Nesatisfăcător    Satisfăcător     Bine      Foarte bine 

4. Elaborarea documentelor și situațiilor cerute de specificul  postului 

Calificativ acordat:      

    Nesatisfăcător    Satisfăcător     Bine      Foarte bine  

5. Urmărirea și gestionarea documentelor de uz intern aferente postului 

Calificativ acordat:      

    Nesatisfăcător    Satisfăcător     Bine      Foarte bine 

6. Participarea la rezolvarea de probleme în contexte definite 

    Nesatisfăcător    Satisfăcător     Bine      Foarte bine 

 



 

 

B. Comportamentul și modalitatea de integrare a studentului în activitatea 
organizației gazdă 
 
1. Disciplină 

Calificativ acordat:      

    Nesatisfăcător    Satisfăcător     Bine      Foarte bine 

2. Punctualitate 

Calificativ acordat:      

    Nesatisfăcător    Satisfăcător     Bine      Foarte bine 

3. Responsabilitate în rezolvarea sarcinilor 

Calificativ acordat:      

    Nesatisfăcător    Satisfăcător     Bine      Foarte bine 

4. Respectarea regulamentului de ordine interioară  

Calificativ acordat:      

    Nesatisfăcător    Satisfăcător     Bine      Foarte bine 

5. Abilități de integrare în echipe de lucru 

Calificativ acordat:      

    Nesatisfăcător    Satisfăcător     Bine      Foarte bine 

6. Adaptabilitate la situațiile concrete din organizația gazdă 

Calificativ acordat:      

    Nesatisfăcător    Satisfăcător     Bine      Foarte bine 

 

Tutore (Nume, prenume, semnătură) ........................... 

 

Localitatea, data ........................... 

 

          

 

 

 

 



 

 

 

ANEXA 5 

CHESTIONAR DE FEEDBACK 

(se completează de către studentul practicant) 

 

Acest chestionar evaluează diferite aspecte ale stagiului de practică. Va rugăm să 

acordați puncte folosind o scală de la 1 la 5, unde 1 reprezintă Total nemulțumit, iar 5 

reprezintă Total mulțumit? 

 

1. Gradul în care tematica propusă corespunde cu activitățile desfășurate pe parcursul 

stagiului de practică: 

 1 2 3 4 5 

2. Condițiile în care s-a derulat stagiul de practică: 

 1 2 3 4 5 

3. Nivelul de îndrumare și colaborare cu tutorele din firma parteneră de practică: 

 1 2 3 4 5 

4. Măsura în care echipamentele avute la dispoziție au fost în concordanță cu sarcinile 
trasate: 

 1 2 3 4 5 

5. În ce măsură sarcinile primite de la tutore și de la coordonatorul de practică 
din partea facultății au fost clare și s-a urmărit realizarea lor: 

 1 2 3 4 5 

6. Gradul în care cunoștințele dobândite pe parcursul studiilor universitare au fost utile 

în stagiul de practică: 

 1 2 3 4 5 

7. Colaborarea cu ceilalți colegi: 

 1 2 3 4 5 

8. În ce măsură sunteți mulțumit(ă) de abilitățile dobândite pe parcursul stagiului de 
practică: 

 1 2 3 4 5 

9. În ce măsură poate fi recomandată firma parteneră de practică pentru derularea 
unor noi stagii: 

 1 2 3 4 5 

 



 

 

ANEXA 6 

Formular privind alegerea tematicii pentru stagiul de practică în cadrul 

proiectului Simulator de carieră, cod proiect 90/6.13/6.14/108360, anul I 

implementare, Partener nr. 3 Universitatea “Al. I. Cuza” din Iași 

 
Nume și prenume student……………………………………….……………………………. 

Nivel de studii………………………………..……………………………………………....... 

Perioadă practică………………………………..…………………………………………….. 

Coordonator practică din facultate …………………………………………………………. 

Tutore din cadrul băncii………………………………………..…………………………….. 

 

Opțiune practică 

Temele 1 și 5 sunt obligatorii. Pe lângă acestea trebuie optat pentru alte două 

teme la alegere.  

 1. Sistemul informaţional bancar  

 2. Deschiderea şi funcţionarea conturilor bancare  

 3. Operaţiunile bancare cu numerar  

 4. Decontările fără numerar  

 5. Operaţiunile de creditare bancară  

 6. Instrumente moderne de plată  

 7. Organizarea şi efectuarea  controlului în activitatea bancară  

 

Semnătură student                                                                       Data……………….. 

 
Semnătură coordonator practică 

 
Semnătură tutore practică 



 

 

ANEXA 7 

 

Formular privind alegerea tematicii pentru stagiul de practică în cadrul 

proiectului Simulator de carieră, cod proiect 90/6.13/6.14/108360, anul I 

implementare, Partener nr. 3 Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava 

 
Nume și prenume student……………………………………….……………………………. 

Nivel de studii………………………………..……………………………………………....... 

Perioadă practică………………………………..…………………………………………….. 

Coordonator practică din facultate …………………………………………………………. 

Tutore din cadrul băncii………………………………………..…………………………….. 

 

Opțiune practică 

În completarea temelor specificate mai jos, fiecare student are libertatea de a propune o 

temă din domeniul financiar-bancar care să fie specifică locației de practică. Tema va fi 

urmărită pe durata stagiului de practică cu acordul prealabil al cadrului didactic supervizor și 

al tutorelui. 

 1. Prezentarea prealabilă a instituției bancare (particularitățile activității instituției, 

structura organizatorică, organigrama, conducerea și administrarea instituției, 

sarcini și atribuțiuni ale personalului). 

 2. Studierea principalelor activități desfășurate de unitatea bancară. 

 3. Analiza postului de consilier bancar/administrator financiar. Sarcini și 

responsabilități. 

 4.  Analiza operațiunilor bancare/administrative/financiare.  

 5. Analiza Regulamentului de ordine interioară și orice materiale specifice din care 

poate obține informații privind misiunea băncii, obiectivele organizaționale 

globale ale instituției bancare, locul și rolul ei în cadrul sistemului bancar al țării, 

poziția pe piața bancară; 

 6. Principalele produse și servicii bancare oferite de instituția bancară (descrierea 

principalelor caracteristici). 



 

 

 7. Supravegherea riscurilor bancare și analiza optimizării relațiilor băncii cu 

clienții.  

 8. Analiza fidelizării clienților băncii prin diverse metode. 

 9. Urmărirea îndeplinirii obiectivelor anuale privind numărul și gradul de echipare 

al clienților din portofoliile alocate. Identificarea posibilităților de dezvoltare a 

entității economice.    

 10. Analiza agenților economici persoane juridice/fizice în vederea creditării 

(analiza bonității agenților economici, analiza veniturilor, scoring, decizia de 

creditare). 

 11. Tehnica operațiunilor bancare de încasări, plăți fără numerar și operațiunile cu 

numerar (formele și instrumentele de plată, gradul de utilizare a acestora, decontări 

intra și interbancare, operațiuni de încasări și plăți cu numerar, operațiuni 

valutare). 

 12. Principalele tipuri de carduri oferite de instituția de credit și caracteristicile lor. 

 13. Studiu privind componența situațiilor financiare la o instituție bancă. Analiza 

financiară a firmei/băncii/instituției publice. 

 14. Analiza activului și pasivului băncii, a rezultatelor financiare în perioada 

31.12.2014 - 31.12.2018. 

 15. Calculul, înregistrarea și vărsarea obligațiilor fiscale de plată sau de recuperat 

de la bugetul de stat; calculul altor obligații fiscale sau nefiscale. 

 

 

Semnătură student                                                                       Data……………….. 

 
Semnătură coordonator practică 

 
Semnătură tutore practică



 

 

ANEXA 8 

Fișă individuală de prezență a studentului la activitățile aferente stagiului de practică 

în cadrul proiectului „Simulator de carieră” | 108360 
 

Această fişă individuală de prezență se completează zilnic de către studentul practicant. La sfârşitul stagiului de practică fişa individuală 

de prezenţă este validată prin semnătură de către tutorele repartizat în cadrul instituţiei în care s-a desfăşurat stagiul de practică. 

 

 
Numele și prenumele studentului practicant: ...................................................................................................................................... 
 
Universitatea: .......................................................................................................................................................................................... 
 
Facultatea: ............................................................................................................................................................................................... 
 
Specializarea: .......................................................................................................................................................................................... 
 
Nivel studii: Licență        / Master          Anul de studii: ................................  
 
Numele şi prenumele tutorelui de practică: ......................................................................................................................................... 
 
Partener de practică: .............................................................................................................................................................................. 
 
Data începerii stagiului de practică: ...................................................................................................................................................... 
 
Data finalizării stagiului de practică: ..................................................................................................................................................... 

  



 

 

 
 

Data Ora 

sosirii 

Ora 

plecării 

Nr. total 

ore 

Departament Descrierea pe scurt a activităţilor realizate 

      

      

      

      



 

 

Data Ora 

sosirii 

Ora 

plecării 

Nr. total 

ore 

Departament Descrierea pe scurt a activităţilor realizate 

      

      

      

      



 

 

Data Ora 

sosirii 

Ora 

plecării 

Nr. total 

ore 

Departament Descrierea pe scurt a activităţilor realizate 

      

      

      

      



 

 

Data Ora 

sosirii 

Ora 

plecării 

Nr. total 

ore 

Departament Descrierea pe scurt a activităţilor realizate 

      

      

     
Număr total de ore: ...........................       
 
PARTENER DE PRACTICĂ          PRACTICANT 
.............................................................................         
 
Tutore,            Student / Masterand,   
 

Semnătura ...........................................................        Semnătura ..................................................... 



 

 

ANEXA 9  

 

Fișă de pontaj a tutorelui pentru activitățile desfășurate pe durata 

stagiului de practică  

în cadrul proiectului „Simulator de carieră” | 108360 
 
 

Această fişă de potaj se completează zilnic de către tutore. La sfârşitul stagiului de 

practică, fişa de pontaj este validată prin semnătură de către reprezentantul 

legal/directorul instituţiei în care s-a desfăşurat stagiul de practică. 

 

 
Numele şi prenumele tutorelui de practică: ......................................................................... 
 
Instituția / Partener de practică: ............................................................................................ 
 
Număr studenți îndrumați: ..................................................................................................... 
 
Universitatea/ Facultatea de proveniență a studentului practicant: 
 
................................................................................................................................................... 
 
Data începerii stagiului de practică: ..................................................................................... 
 
Data finalizării stagiului de practică: .................................................................................... 
 
 
 

Data Nr. total 

ore 

Departament Descrierea, pe scurt, a activităţilor realízate 

cu studenții îndrumați 

    

    



 

 

Data Nr. total 

ore 

Departament Descrierea, pe scurt, a activităţilor realízate 

cu studenții îndrumați 

    

    

    

    

    

     
 
Număr total de ore: ...........................       
 
 
Reprezentant legal/ Director   Tutore, 
 
Semnătura: .........................................  Semnătura: .........................................
          
 
             

 
 


