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ÎNDRUM AR PE N T R l ELEVI 
CARE URMEAZA SĂ SE DEPLASEZE LA PRACTICĂ  

CONSIDERAŢII GENERALE

Stagiile de practică sunt parte integrantă obligatorie a procesului educaţional şi se realizează în 
scopul formării dezvoltării competenţelor profesionale ale elevilor, specifice unei calificări 
profesionale. Practica se desfăşoară în baza curriculumului stagiului de practică, care specifică 
competenţele profesionale specifice stagiului de practică activ ităţile, sarcinile de lucru şi produsele, 
care urmează să fie elaborate, cerinţele faţă de locurile de muncă, resursele didactice recomandate 
elevilor, precum si modalităţile de derulare şi evaluare a stagiului de practică în conformitate cu 
cerinţele în vigoare.

I. MĂSURI ÎNTREPRINSE PÂNA LA DEPLASAREA LA PRACTICA

1. Documentarea elevilor cu privire la tipul şi termenii de desfăşurare a stagiului de practică, de 
către conducătorul stagiului de practică din Colegiul.
2. Prezentarea de către conducătorul stagiului de practică din partea instituţiei de învăţământ a 
curriculumului la stagiul de practică.
3. Consultarea elevilor privind regulile de organizarea şi desfăşurare a stagiului de practică, de către 
conducătorul stagiului de practică din Colegiul:

a) înscrierile care trebuie realizate în agenda formării profesionale, modalitatea de colectare a 
materialelor în corespundere cu curriculumul la stagiul de practică;

b) literatura de specialitate, care trebuie studiată pe parcursul stagiului de practică;
c) modalitatea de întocmire a raportului privind rezultatele stagiului de practica.

II. MASURI ÎNTREPRINSE DE CĂTRE ELEV LA SOSIREA  
LA LOCUL DE DESFĂŞURARE A STAGIULUI DE PRACTICĂ

1. Respectă termenilor stabiliţi de prezentare la locul de desfăşurare a stagiului de practică. Elevul 
se prezintă la unitatea economică în Departamentul Resurse Umane unde prezintă contractul cu 
privire la desfăşurarea stagiului de practică. Asistă şi asimilează informaţia în cadrul instructajului 
cu privire la normele de securitate şi sănătate în muncă. Este îndreptat la locul de lucru pe perioada 
stagiului de practică (aprobat prin ordinul directorului întreprinderii).
2. Concretizează numele conducătorului stagiului din partea întreprinderii, începerea activităţii de 
muncă şi continuarea acesteia până în ultima zi de desfăşurare a stagiului de practică.

III. MODALITATEA DE COMPLETARE  
AGENDEI FORMĂRII PROFESIONALE STAGIARULUI

1. Completarea agendei formării profesionale de către elevi în perioada desfăşurării stagiului de 
practică este obligatorie şi se realizează zilnic -  se prezintă date succinte cu privire la lucrul prestat. 
La finele stagiului de practica elevul scrie concluzii si evaluează stagiul practic realizat.
2. Conducătorul practicii din partea unităţii economice scrie în agenda formării profesionale 
referinţă despre activitatea stagiarului.
3. în agenda formării profesionale se introduce de către conducătorul practicii din partea instituţiei 
de învăţământ nota pentru practică.
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4. După finalizarea stagiului de practică agenda formării profesionale completată, însoţită de 
raportul de desfăşurare a stagiului de practică, se prezintă la catedra de profil.
5. Agenda formări: profesionale se păstrează la catedra de specialitate termen de un an de studii.

IV. OBLIGAŢIUNILE ELEVULUI PE PARCURSUL DESFĂŞURĂRII
STAGIULUI DE PRACTICĂ

1. Să însuşească şi să respecte cu stricteţe normele de securitate şi sănătate în muncă; să respecte 
programul intern de muncă din cadrul întreprinderii.
2. Să acţioneze în strictă conformitate cu indicaţiile conducătorului stagiului de practică; să 
îndeplinească în termenii stabiliţi activităţile şi sarcinele.
3. Să fie conştient pentru calitatea muncii.
4. Sa efectueze inscripţii zilnice în agenda formării profesionale privind activitatea 
desfăşurată.
5. Să elaboreze un raport cu privire la desfăşurarea stagiului de practică până la finalizarea acestuia 
în baza înregistrărilor efectuate în agenda formării profesionale, precum şi a rezultatelor obţinute.
6. Să păstreze agenda formării profesionale, care este principalul document ce atestă faptul realizării 
stagiului de practică.

V. MODALITATEA DE ELABORARE A RAPORTULUI

1. Raportul privind stagiul de practică în producţie se elaborează de către elev pe
parcursul perioadei de activitate la întreprindere, se examinează de către conducătorii stagiului de 
practică numiţi de la catedră.
2. Raportul privind practica se prezintă conducătorului practicii de la catedră şi se evaluează 
conform sistemului de 10 puncte.
3. Raportul trebuie să prezinte o descriere completă şi competentă din punct de vedere tehnic a
proceselor de lucru şi a materialelor acumulate pe parcursul stagiului.
4. în raport urmează a fi reflectate în detalii toate sarcinile efectuate de elev în cadrul desfăşurării
stagiului de practică, de asemenea date, scheme şi documente autentice.
Se recomandă următoarea structură şi cuprinsul Raportului stagiului de practică:

1. în prim ul capitol al raportului se va descrie istoria dezvoltării unităţii economice,
structura ei economice şi organigrama, serviciile prestate.

2. în al doilea capitol se va face descrierea sarcinilor realizate specifice fiecărei unităţi 
economice în parte. Se vor prezenta rezultatele măsurărilor, verificărilor, controalelor, 
încercărilor, analizelor, rezultatele obţinute, deciziile luate.

3. în al treilea capitol se vor descrie măsurile ce ţin de securitatea, sănătatea şi igiena
muncii, tehnica securităţii în laboratoarele, secţiile, atelierele.

4. în al patrulea capitol elevul trebuie să formuleze concluzii personale privind rezultatele 
practicii avantajele şi dezavantajele practicii, propuneri şi sugestii.

5. Bibliografie.
Raportul se va realiza conform cerinţelor standardizate în vigoare privind documentele ce conţin

text pe coli în formatul A4 pe o singură pagină. Volumul raportului va conţine 18-25 pagini.
Paginile raportului au câmp: în stânga-25mm, în dreapta-15mm, sus-20mm, jos-20mm. Raportul se
va redacta la calculator utilizând programul Microsoft Word cu respectarea următoarelor semne
didactice corespunzătoare: fond-12pt, la intervalul 1,5. Se recomandă ca capitolele să aibă mărimea
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14pt, Bold  , întregul conţinut al raportului trebuie redactat cu caractere Time New Roman. 
Numerotarea paginilor se face în partea de jos a foii. Tabelele, imaginile, fotografiile, formulele, 
calculele trebuie să fie numerotate conform compartimentelor realizate şi să poarte denumire. Se 
admite aplicarea anexelor normative şi informative la sfârşit de raport.

5. Eventualele acte normative şi administrative care au fost utilizate la întocmirea raportului de 
practică vor fi anexate la raport (în copie).
6. Raportul trebuie să fie elaborat de către fiecare elev individual.

VI. OBLIGAŢIUNILE ELEVULUI LA FINELE STAGIULUI DE PRACTICĂ

1. La finele stagiului de practică elevul trebuie să prezinte agenda formării profesionale 
conducătorului de la întreprindere pentru a obţine avizul acestuia.
2. Toate dispozitivele, desenele tehnice, literatura de specialitate, etc. primite la practică se restituie 
întreprinderii.
3. Plecând de la întreprindere, elevul trebuie sa înştiinţeze despre plecare conducătorul practicii de 
la întreprindere.
4. Elevul va prezenta la catedră de profil agenda formării profesionale şi raportul.
5. Neprezentarea raportului în termenii stabiliţi are aceleaşi consecinţe ca şi neprezentarea la 
examen în timpul sesiunii de examinare.
6. La evaluarea stagiului de practică se ia în considerare:

a) Corespunderea profilului lucrărilor realizate la practica de la unitatea economică.
b) Avizul conducătorului din partea unităţii economice.
c) Realizarea şi susţinerea raportului de practică, într-o manieră riguroasă şi inteligibilă:

■T calitatea activităţii practice: 70% (modul în care face conexiuni între pregătirea teoretică şi 
cunoştinţele practice, capacitatea de a înţelege procesul tehnologic dovedită prin respectarea 
etapelor de realizare, gradul de asimilare al cunoştinţelor de utilizare a uneltelor de dezvoltare, 
disciplină, punctualitate);

■S calitatea îndeplinirii agendei de formare profesională şi a raportului: 10%.
■S abilităţi de comunicare: 10%;
V elaborarea şi prezentarea documentaţiei: 10%

Tabel 1
GRILA DE EVALUARE A PORTOFOLIULUI STAGIULUI DE PRACTICĂ

Descriptori de 
performanţă

Foarte bine 
(10-9)

Bine
(8-7)

Satisfăcător
(6-5)

Nesatisfăcător

Descrierea
activităţilor
conform
curriculumului
stagiului de
practică

Este descrisă 
detaliat fiecare 
activitate şi 
componentele 
proceselor 
studiate

Descrierea 
incompletă (cca 
75%) a activităţilor 
şi a componentelor 
proceselor studiate

Descrierea 
incompletă (cca 
50%), confuză a 
activităţilor şi a 
componentelor 
proceselor studiate

Lipseşte 
descrierea 
activităţilor, sunt 
enumerate 
superficial doar 
unele activităti

Analiza 
activităţilor 
prevăzute de 
curriculumului 
stagiului de 
practică

Este prezentată o 
analiză complexă 
a activităţilor şi 
a componentelor 
practicii, conform 
criteriilor stabilite

Analiza parţială a 
activităţilor şi 
componentelor 
proceselor studiate 
sau nu este 
respectată structura

Analiza 
superficială a 
activităţilor şi a 
componentelor 
proceselor 
studiate, fără 
respectarea 
structurii

Lipseşte analiza 
activităţilor şi a 
componentelor 
proceselor studiat
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Descriptori de 
performanţă

Foarte bine 
(10-9)

Bine
< v -

Satisfăcător
(6-5)

Nesatisfăcător

Prezentarea
concluziilor,
sugestiilor

Sunt prezentate 
sugestii 
referitoare la 
eficientizarea 
activităţilor 
desfăşurate şi 
argumentarea 
acestora

Sunt prezentate 
sugestii referitoare 
la eficientizarea 
activităţilor 
desfăşurate dar 
lipseşte
argumentarea lor

Sunt prezentate
sugestii
superficiale şi
neargumentate
referitoare la
activităţile
desfăşurate

Lipsesc sugestiile 
şi concluziile sau 
nu corespund 
planului

Perfectarea 
portofoliului de 
practică

Este perfectat 
conform
rigorilor stabilite 
în curriculumul 
stagiilor de 
practică

Este perfectat 
conform rigorilor 
stabilite în 
curriculumul 
stagiilor de 
practică, dar cu 
unele abateri

Este perfectat, dar 
nu sunt respectate 
rigorile stabilite 
în curriculumul 
stagiilor de 
practică

Nu corespunde 
cerinţelor stabilite 
în curriculumul 
stagiilor de 
practică

Aprecierea 
conducătorul 
practicii 
desemnat din 
partea unităţii 
economice

Foarte bine Bine Satisfăcător Nesatisfăcător

Susţinerea 
publică a 
Raportului de 
practică

Răspunsurile 
sunt corecte şi 
complete la 
întrebările 
comisiei

Răspunsuri corecte 
parţial complete la 
întrebările comisiei

Răspunsuri 
corecte, doar la 
unele întrebări

Răspunsuri 
evazive, incorecte 
la majoritatea 
întrebărilor 
formulate de 
comisie
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Anexa 1

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII 
AL REPUBLICII MOLDOVA 

COLEGIUL POLITEHNIC din mun.BĂLŢI

CATEDRA:

PROGRAMUL DE FORMARE PROFESIONALĂ:

(codul, denum irea)

RAPORTUL STAGIULUI DE PRACTICĂ

(tipul stagiului de practică)

ELABORAT: 

ELEV (A ) gr._
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CUPRINS

CAPITOLUL I 

CAPITOLUL ÎL

CAPITOLUL IÎL 

CAPITOLUL IV.

BIBLIOGRAFIE

ISTORIA DEZVOLTĂRII UNITĂŢII
ECONOMICE
SARCINILE REALIZATE

SECURITATEA, SĂNĂTATEA ŞI IGIENA 
MUNCII, TEHNICA SECURITĂŢII 
CONCLUZII
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