
 

 

 

 

 
 
 

ORDIN 
 

referitor la aprobarea  convenŃiei cadru privind efectuarea stagiului de pregătire 
practică în întreprindere/instituŃie publică de către elevii din învăŃământul profesional şi 

tehnic  
 
  

 În conformitate cu prevederile Legii învăŃământului nr.84/1995, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea şi 
funcŃionarea Ministerului EducaŃiei, Cercetării şi Tineretului 

 
 
 

 
MINISTRUL EDUCAłIEI, CERCETĂRII  ŞI TINERETULUI 

 
emite prezentul ordin: 

 
 

Art. 1. Se aprobă ConvenŃia cadru  privind efectuarea stagiului de pregătire practică în 
întreprindere/instituŃie publică de către elevii din învăŃământul profesional şi tehnic, prezentată 
în Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezentul ordin. 

 
Art. 2. Începând cu anul şcolar 2007 -2008, efectuarea stagiului de pregătire practică al 

elevilor din învăŃământul profesional şi tehnic se va desfăşura în baza ConvenŃiei cadru 
încheiate între unitatea de învăŃământ şi întreprinderea/instituŃia publică parteneră. 

 
Art. 3. DirecŃia Generală Management ÎnvăŃământ Preuniversitar, Centrul NaŃional de 

Dezvoltare a ÎnvăŃământului Profesional şi Tehnic, inspectoratele şcolare judeŃene şi al 
municipiului Bucureşti, conducerile unităŃilor de învăŃământ cu personalitate juridică duc la 
îndeplinire prevederile prezentului ordin.  
 
 
 

MINISTRU, 

 
CRISTIAN MIHAI ADOMNIłEI 

                                                                                               
Bucureşti 
Nr.  1702  
Data: 06.08.2007 

ROMÂNIA 
 

MINISTERUL EDUC AłIE I  CERCETĂRI I  Ş I  T INERETULUI   

CABINET MINISTRU 
 



 

 

 
Anexa nr. 1 la OMECT 1702 

 
CONVENłIE CADRU 

privind efectuarea stagiului de pregătire practică în întreprindere/instituŃie publică de către  
elevii din învăŃământul profesional şi tehnic  

 
 
Prezenta convenŃie se încheie între: 
 
� Unitatea de învăŃământ ……………………………………………………………… (denumită în continuare organizator 
de practică) 
reprezentată de Director 
Dl/Dna…………………………………………….. 
Adresa organizatorului de practică: 
…………………………………………………………………………………………………… 
email:…………………………………. Telefon: …………………………………. 
 
şi 
 
� Întreprinderea, instituŃia, societatea comercială, etc …………..……………………. (denumită în continuare partener 
de practică) 
reprezentată de (numele şi calitatea) 
Dl/Dna……………………………………………. 
Adresa partenerului de practică: 
………………………………………………………………………………………………… 
email:…………………………………. Telefon: ………………………………….  
 
Perioada pentru care se încheie convenŃia: ……………………….. 
 

Art. 1  Obiectul convenŃiei  
ConvenŃia stabileşte cadrul în care se  organizează şi se desfăşoară stagiul de pregătire practică în vederea învăŃării la locul 
de muncă, ca parte a programului de pregătire profesională prin învăŃământ profesional şi tehnic, efectuat de: 
 
Elev (denumit în continuare practicant)……………………………………………………… 
CNP………………………………………înscris în clasa ………. , în anul şcolar ………….. 
calificarea ………………………………………………………, nivel de calificare …………. 
 
Stagiul de practică este realizat de practicant în vederea dobândirii competenŃelor profesionale menŃionate în Anexa 
pedagogică, parte integrantă a prezentei ConvenŃii cadru, în conformitate cu Standardul de pregătire profesională şi 
curriculumul  aprobate prin Ordin al Ministrului EducaŃiei, Cercetării şi Tineretului nr. __________________.  
ModalităŃile de derulare şi conŃinutul stagiului de pregătire practică sunt descrise în prezenta ConvenŃie şi în Anexa 
pedagogică. 
 

Art. 2 Statutul  practicantului 
Practicantul rămâne, pe toată durata stagiului de pregătire practică, elev al unităŃii de învăŃământ.  

 
Art. 3. Plata şi obligaŃiile sociale 

Stagiul de pregătire practică (se bifează situaŃia corespunzătoare): 
- se efectuează în cadrul unui contract de muncă,  
cei doi parteneri putând să beneficieze de prevederile legii nr. 72/2007    
- nu se efectuează în cadrul unui contract de muncă     
- se efectuează în cadrul unui proiect finanŃat prin Fondul Social European  
- se efectuează în cadrul  proiectului ………………………….    
În cazul angajării ulterioare, perioada stagiului nu va fi considerată ca vechime în situaŃia în care convenŃia nu se derulează 
în cadrul unui contract de muncă.  



 

 

Practicantul nu poate pretinde un salariu din partea partenerului de practică care-l primeşte în stagiul de pregătire practică, 
cu excepŃia situaŃiei în care practicantul are statut de angajat.  
Partenerul de practică poate, totuşi, acorda practicantului o indemnizaŃie, gratificare, primă sau avantaje în natură, precizate 
la art. 8.  
Partenerul de practică se angajează să achite integral cotizaŃiile sociale conform reglementărilor în vigoare. 
 

Art. 4. Sănătatea şi securitatea în muncă. ProtecŃia socială a  practicantului 
Partenerul de practică are obligaŃia respectării prevederilor legale cu privire la sănătatea şi securitatea în muncă  a 
practicatului pe durata stagiului de instruire practică. 
Practicantului i se asigură protecŃie socială conform legislaŃiei în vigoare. Ca urmare, conform dispoziŃiilor capitolului II, 
articolul 5, paragraful e al Legii nr. 346/2002 modificat de OUG 107/24.10.2003 despre asigurările pentru accidente de 
muncă şi boală profesională, practicantul beneficiază de legislaŃia privitoare la accidentele de muncă pe toată durata 
efectuării pregătirii practice. 
În cazul unui accident suportat de practicant, fie în cursul lucrului, fie în timpul deplasării la lucru, partenerul de practică se 
angajează să înştiinŃeze asiguratorul cu privire la accidentul care a avut loc (conform capitolului V din legea 346/2002 
modificată de OUG 107/24.10.2003). 
 

Art. 5. ResponsabilităŃile practicantului 
Practicantul are obligaŃia, ca pe durata derulării stagiului de pregătire practică, să respecte programul de lucru stabilit şi să 
execute activităŃile solicitate de tutore după o prealabilă instruire, în condiŃiile respectării cadrului legal cu privire la volumul şi 
dificultatea acestora (conform Codului Muncii). În cazul nerespectării obligaŃiilor se aplică sancŃiunile conform Regulamentului 
de organizare şi funcŃionare al unităŃii de învăŃământ. 
Pe durata stagiului său, practicantul respectă regulamentul de ordine interioară al partenerului de practică. În cazul 
nerespectării acestui regulament, directorul întreprinderii, instituŃiei, societăŃii comerciale, etc. (partener de practică), îşi 
rezervă dreptul de a anula convenŃia referitoare la pregătirea practică, după ce în prealabil a înştiinŃat directorul unităŃii de 
învăŃământ la care elevul (practicantul) este înscris ( Art. 263/1 şi Art. 264/1 din Codul muncii). 
 
Practicantul are obligaŃia 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.  
De asemenea, practicantul se angajează să nu folosească, în nici un caz, informaŃiile la care are acces în timpul stagiului 
despre partenerul de practică sau clienŃii săi, pentru a le comunica unui terŃ sau pentru a le publica, chiar după terminarea 
stagiului, decât cu acordul respectivului partener de practică. 
 

Art. 6.  ResponsabilităŃile partenerului de practică 
Partenerul de practică va stabili un tutore pentru stagiul de practică, selectat dintre salariaŃii proprii şi ale cărui obligaŃii sunt 
menŃionate în Anexa pedagogică, parte integrantă a ConvenŃiei. 
 
Înainte de începerea stagiului de practică, partenerul are obligaŃia de a face practicantului instructajul cu privire la normele de 
securitate şi  sănătate în muncă în conformitate cu legislaŃia în vigoare.  
 
Printre responsabilităŃile sale, partenerul de practică va lua măsurile necesare pentru securitatea şi sănătatea în muncă a 
practicanŃilor, aşa după cum acestea sunt definite în particular prin art. 5, litera a),  art. 13 , literele d, f, h, q şi r, din Legea nr. 
319/2006 securităŃii şi sănătăŃii în muncă , precum şi pentru comunicarea regulilor de prevenire asupra riscurilor profesionale 
(art. 173/1, art. 174/1, art. 176/1 din Codul muncii). 
Partenerul de practică trebuie să pună la dispoziŃia practicantului toate mijloacele necesare pentru dobândirea competenŃelor 
precizate în Anexa pedagogică. 
 
Partenerul de practică trebuie să asigure locul de muncă în ideea de a garanta securitatea şi sănătatea practicanŃilor (Art. 
177/1 din Codul muncii). 
 
Partenerul de practică are obligaŃia de a asigura practicanŃilor  accesul liber la serviciul de medicina muncii, pe durata 
derulării pregătirii practice (Art. 182/1 din Codul muncii). 
 
Partenerul de practică trebuie să comunice şi practicanŃilor ansamblul de reguli interne pe care   l-a adoptat de comun acord 
cu sindicatul sau cu reprezentanŃii de personal, după caz (Art. 257, Art. 258 şi Art. 259 din Codul muncii). 
 



 

 

Partenerul de practică certifică faptul de a fi asigurat în materie de responsabilitate civilă, în funcŃie de dispoziŃiile legale şi 
reglementările în vigoare. Această dispoziŃie nu se aplică partenerilor de practică scutiŃi prin statutul lor de această asigurare. 
 
Partenerul de practică are obligaŃia de a informa practicantul asupra riscurilor profesionale (în cazul muncii de laborator este 
necesară existenŃa unui proces verbal de protecŃia muncii) articolul 171-178 din Codul muncii şi articolul 56 din legea 
346/2002 asupra asigurărilor accidentelor de muncă (Capitolul V, Art.51/1 şi Art. 55 al legii 346/2002 modificată de OUG 
107/24.10.2003). 
 
Partenerul de practică este obligat, prin normele şi principiile responsabilităŃii civile contractuale, să despăgubească 
practicantul în situaŃia în care acesta a suferit un prejudiciu material din vina partenerului de practică pe durata îndeplinirii 
obligaŃiilor ce derivă din derularea stagiului de pregătire practică (Art. 269/1 din Codul muncii). 
 
În cazul în care, din vina partenerului de practică , contribuŃia de asigurare contra accidentelor de muncă şi a bolilor 
profesionale nu a fost plătită, costul prestărilor de servicii de asigurare prevăzute de legea aici prezentată va fi suportat de 
către partenerul de practică (Art. 14 al legii 346/2002 modificată de OUG 107/24.10.2003). 
 
  Art. 7. ObligaŃiile organizatorului de practică 
În cazul în care derularea stagiului de pregătire practică nu este conformă cu angajamentele luate de către partenerul de 
practică în cadrul prezentei convenŃii, directorul unităŃii de învăŃământ (organizator de practică) poate decide întreruperea 
stagiului de pregătire practică conform convenŃiei, după informarea prealabilă a responsabilul întreprinderii, instituŃiei, 
societăŃii comerciale, etc. (partener de practică) şi primirea confirmării de primire a acestei informaŃii. 
 
Organizatorul de practică desemnează un cadru didactic responsabil cu planificarea, organizarea şi supravegherea 
desfăşurării pregătirii practice. Cadrul didactic  împreună cu tutorele desemnat de partenerul de practică stabilesc tematica 
de practică şi competenŃele profesionale care fac obiectul stagiului de pregătire practică în conformitate cu Standardul de 
pregătire profesională şi programa şcolară corespunzătoare.  
 

Art. 8. CondiŃii de desfăşurare a stagiului de pregătire practică 
Gratificări sau prime acordate practicantului: 
 
Avantaje eventuale (plata transportului de la şi la întreprindere, tichete de masă, acces la cantina partenerului de 
practică,etc.): 
 
Alte precizări 

 
Art. 9. Persoane desemnate de organizatorul de practică şi partenerul de practică:  

 
Tutorele (persoana care va avea responsabilitatea practicantului din partea partenerului de practică): 
Dl/Dna …………………………………………... 
FuncŃia …………………………………............... 
Tel: …………………… Fax:…………………… Email: ………………………………………… 
 
Cadrul didactic responsabil cu urmărirea derulării stagiului de pregătire practică din partea organizatorului de practică: 
Dl/Dna ……………………………………………. 
FuncŃia ……………………………………………. 
Tel: ……………………. Fax: ………………….. Email: …………………………………………. 

 
Art. 10 Evaluarea stagiului de pregătire practică 

În timpul derulării stagiului de pregătire practică, tutorele împreună cu cadrul didactic responsabil cu urmărirea derulării 
stagiului de pregătire practică vor evalua practicantul în permanenŃă, pe baza unei Fişe de observaŃie/evaluare. Vor fi 
evaluate atât nivelul de dobândire a competenŃelor tehnice, cât şi comportamentul şi modalitatea de integrare a practicantului 
în activitatea întreprinderii (disciplină, punctualitate, responsabilitate în rezolvarea sarcinilor, respectarea regulamentului de 
ordine interioară al întreprinderii/instituŃiei publice, etc.). 
La finalul modulului / stagiului de pregătire practică, tutorele împreună cu cadrul didactic responsabil cu urmărirea derulării 
stagiului de pregătire practică,  evaluează nivelul de dobândire  a competenŃelor de către practicant pe baza fişei de 
observaŃie/evaluare, a unei probe orale/interviu şi a unei probe practice. Rezultatul acestei evaluări va sta la baza notării 
elevului de către cadrul didactic responsabil cu derularea stagiului de pregătire practică. 



 

 

 
 
 
Art. 11. Raportul privind stagiul de pregătire practică 

Periodic şi după încheierea stagiului de pregătire practică, practicantul va prezenta un caiet de practică care va cuprinde: 
- denumirea modulului de pregătire 
- competenŃe exersate 
- activităŃi desfăşurate pe perioada stagiului de pregătire practică 
- observaŃii personale privitoare la activitatea depusă 
Caietul de practică va fi parte din portofoliul elevului. 

 
 
Alcătuit în triplu exemplar la data: …………………… 
 
 
 

 Director  
Unitate de învăŃământ 
(Organizator de practică)                                           
  

Reprezentant  
Întreprindere, instituŃie, 
societate comercială,etc 
(Partener de practică) 

Numele şi prenumele 
 

  

 
Data 

  

   
Semnătura 

  

 
Ştampila 
 

  

 
 
 

Am luat la cunoştinŃă, 
 
 
 
 

 Nume şi prenume Semnătura 

Elev   

Părinte elev (pentru elevii minori)   

Cadru didactic responsabil pentru 

stagiul de practică   

  

  

Tutore    

                                                                                                     Data:           

 
 



 

 

 
 
 

Anexa pedagogică 
 

 a ConvenŃiei cadru privind  efectuarea stagiului de pregătire practică în întreprindere/instituŃie publică  de către elevii din 

învăŃământul profesional şi tehnic  

 
 
 

1. Durata totală a pregătirii practice 
 

2. Calendarul pregătirii  
 

3. Perioada stagiului, timpul de lucru şi orarul (de precizat zilele de pregătire practică în cazul timpului de lucru parŃial): 
 

4. Adresa unde se va derula stagiul de pregătire practică (dacă este diferită de cea indicată în ConvenŃie): 
 

5. Deplasarea în afara locului unde este repartizat practicantul vizează următoarele locaŃii: 
 

6. CondiŃii de primire a elevului în stagiul de practică 
 

7. ModalităŃi prin care se asigură complementaritatea între pregătirea dobândită de elev la şcoală şi în întreprindere 
 

8. Numele şi prenumele cadrului didactic care  asigură supravegherea pedagogică a practicantului pe perioada 
stagiului de practică  

 
9. Drepturi şi responsabilităŃi ale cadrului didactic din unitatea de învăŃământ – organizator al practicii, pe perioada 

stagiului de pregătire practică 
 

10. Numele şi prenumele tutorelui desemnat de întreprindere care va asigura respectarea condiŃiilor de pregătire şi 
dobândirea de practicant a competenŃelor profesionale planificate pentru perioada stagiului de pregătire practică  

 
11. Drepturi şi responsabilităŃi ale tutorelui de practică desemnat de partenerul de practică 

 
12. Definirea unităŃilor de competenŃe şi a competenŃelor care vor fi dobândite pe perioada stagiului de practică în 

conformitate cu standardul de pregătire profesională şi curriculumul aprobat prin OMECT 
nr.____________________ 

 
Unitatea de 
competenŃe 

CompetenŃa  Modulul de 
pregătire  

Locul de 
muncă 

ActivităŃi 
planificate 

ObservaŃii 

      
 

13. ModalităŃi de evaluare a pregătirii profesionale dobândite de practicant pe perioada stagiului de pregătire practică 
 

 Cadru didactic Tutore     Practicant  
Data    
Semnătura    

 
 


