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Numele şi prenumele studentului practicant _______________________________________ 

 

Specializarea:_____________________________ Anul: ___________ Grupa: _______ 

 

 

Module/ Tematica cadru pe care se axează activitatea practică: 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 

 

Perioada: __________________________________ 

 

Locaţia________________________________________________________ 
 
 
 
 

Cadru didactic supervizor: ______________________________ _____________  
(Numele şi prenumele)   (Semnătura) 

 

 

Tutori de practică: 

 

______________________________ ______________________  _____________ 
 (Numele şi prenumele)    (Agentul economic)   (Semnătura) 

 

 
Nota caiet:_________
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Introducere 
 

 

O componentă importantă a reformei învăţământului universitar românesc o constitue 

modernizarea desfăşurării practicii, generale şi specifice, a studenţilor. Această modernizare aduce 

după sine şi alinierea învăţământului superior românesc la tendinţele europene. Pe plan naţional s-

au făcut paşi importanţi în acest sens prin apariţia „Legii 258 din 2007 privind practica elevilor şi 

studenţilor” respectiv a „Ordinului 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”. 

Un pas foarte important făcut în Universitatea „POLITEHNICA“ din Timişoara, Facultatea de 

Mecanică, îl constituie implementarea proiectului cu titlul “Parteneriat regional şi euro-regional 

pentru tranziţia spre piaţa muncii prin consiliere pentru carieră şi stagii de practică la 

angajator –PRACTICOR ® EURO-REGIO” contract de finanţare nr. 

POSDRU/161/2.1/G/132889, din cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane 2007-2013. 

Obiectivul general al proiectului este organizarea practicii studenţilor pentru a le asigura o 

şansă sporită şi consolidată de pregătire, în acord cu realitatea precum şi orientarea şi consilierea 

celor ce doresc să îmbrăţişeze cariere de succes în domenii prioritare ale ingineriei şi să se 

perfecţioneze prin practică, corelând învăţarea cu piaţa muncii. 

Pe termen scurt, obiectivul principal este focalizat în două direcţii: 

- mărirea numărului de elevi atraşi să îmbrăţişeze cariere în ştiinţele inginereşti, în 

consens cu necesităţile sociale şi ale angajatorilor; 

- realizarea de către studenţi a unui contact timpuriu cu piaţa muncii,  ceea ce duce la 

oportunitatea unei opţiuni anterioare dintr-o paletă de oferte foarte bine conturate şi la 

finalizarea studiilor cu un bagaj de cunoştinte practice şi teoretice mai bun.  

Pe termen mediu se urmăreşte: 

- micşorarea duratei dintre finalizarea studiilor şi momentul angajării prin 

deprinderile pe care studenţii le dobândesc în cadrul pregătirii practice, strict 

necesare completării competenţelor  teoretice; 

- reducerea riscurilor de calificare în domenii nesolicitate, inclusiv de a începe o 

pregătire suplimentară, cu costuri şi eforturi relativ mari.  

Pe termen lung se vor reduce cheltuielile cu educaţia societăţii civile şi se va susţine 

dezvoltarea de sectoare strict necesare unei societăţi moderne prin: 

- realizarea legăturii dintre angajatori şi absolvenţi în timpul studiilor acestora; 

- colaborarea strânsă a liceelor cu universităţile; 

- sporirea şanselor societăţii de a se îndrepta spre progres şi dezvoltare durabilă prin 

forţe proprii, beneficiind de colaborarea cu învăţământul superior.  
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Apar şi o serie de obiective specifice: 

- realizarea unor parteneriate durabile cu angajatorii şi constituirea unor relaţii cu 

comunitatea de afaceri;  

- constituirea unei reţele de tutori pentru practică; 

- dezvoltarea unui sistem de orientare şi consiliere pentru carieră integrat practicii 

studenţilor; 

- dezvoltarea unor competenţe necesare studenţilor pentru viitorul loc de muncă; 

- promovarea şi diseminarea unor rezultate şi exemple de bună practică. 

Este important să se menţioneze şi următoarele asapecte: 

- studenţii vor avea posibilitatea de a intra în contact profesional cu firme de renume şi 

potenţiali angajatori putând aborda, prin activitatea practică, teme reale legate de 

necesităţile economice şi tehnice ale firmelor, beneficiind de subvenţii şi de premii 

substanţiale acordate la conferinţele organizate de consorţiu; 

- se vor obţine performanţe maxime prin întocmirea unei tematici de practică legată de 

necesitatea dezvoltării durabile a societăţii în domenii prioritare; 

- beneficiile reale se răsfrâng asupra grupurilor ţintă (studenţi, elevi, tutori)  atât în 

timpul cât şi după implementare proiectului. Rezultatele şi criteriile de performanţă 

obţinute constituie indicatorii anticipaţi, necuantificabili material, dar esenţiali pentru 

reducerea costurilor societăţii şi ale angajatorilor legate de cheltuielile de 

perfecţionare la locul de muncă a absolvenţilor; 

- cadrele didactice, în colaborare cu tutorii şi sub îndrumarea membrilor din „steering 

commitee” elaborează îndrumare de practică, ghiduri şi alte materiale, cuprinzând 

aplicaţii practice moderne, prezentate succint şi care să constituie baza concretă de 

pregătire practică şi susţinerea bagajului teoretic de cunoştinte; 

- atragerea studenţilor spre teme practice care să poată fi rezolvate inovativ în cadrul 

lucrării de licenţă, care astfel poate fi pregătită din vreme;  

- formarea prin practica tematică adecvată; 

- formarea la angajatori a unui personal specializat în consilierea şi lucrul cu tinerii 

studenţi/absolvenţi.  
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Regulament 

 privind cadrul general de organizare şi desfăşurare  

a practicii studenţilor din UPT 
 

 

CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art. 1. Prezentul regulament stabileşte cadrul general de organizare şi desfăşurare pentru practica 

studenţilor din Universitatea „Politehnica” din Timişoara în cadrul proiectului cu titlul 

“Parteneriat regional şi euro-regional pentru tranziţia spre piaţa muncii prin consiliere 

pentru carieră şi stagii de practică la angajator –PRACTICOR ® EURO-REGIO” contract 

de finanţare nr. POSDRU/161/2.1/G/132889, din cadrul Programului Operaţional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

Art. 2. Prevederile din prezentul regulament respectă cerinţele impuse de: 

- Legea învăţământului nr. 84/1995 (republicată în temeiul art. II din Legea nr. 199/1999 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/1997 privind modificarea şi 

completarea Legii învăţământului); 

- Legea 128/1997 privind Statutul personalului didactic;  

- Legea nr. 288 din 2004 privind organizarea studiilor universitare; 

- Legea 258 din 2007 privind practica elevilor şi studenţilor; 

- Ordin 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; 

- Regulamentul de organizare şi desfăşurare a procesului de învăţământ la ciclul de studii 

de licenţă din Universitatea „Politehnica” din Timişoara; 

- Carta Universităţii „Politehnica” din Timişoara. 

Art. 3. Termenii şi noţiunile folosite au următoarele semnificaţii: 

Stagiu de practică - 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.  

Practicant - studentul care desfăşoară activităţi practice pentru consolidarea cunoştinţelor 

teoretice şi pentru formarea abilităţilor, spre a le aplica în concordanţă cu specializarea pentru care 

se instruieşte. 

Organizator de practică este Universitatea „Politehnica” din Timişoara (în cadrul 

proiectului sus menţionat). 

 Partener de practică - instituţia centrală ori locală sau orice altă persoană juridică de 

profil din România ce desfăşoară o activitate în corelaţie cu specializările cuprinse în 

nomenclatorul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi care poate participa la procesul de 

instruire practică a studenţilor. 
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Cadru didactic supervizor - persoana desemnată de organizatorul de practică, care va 

asigura planificarea, organizarea şi supravegherea desfăşurării stagiului de practică pe formaţie de 

studiu. 

Tutore - persoana desemnată de partenerul de practică, care va asigura respectarea 

condiţiilor de pregătire şi dobândire de către practicant a competenţelor profesionale planificate 

pentru perioada stagiului de practică. 

Credit transferabil - înţeles potrivit Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor 

universitare, cu modificările şi completările ulterioare. 

Convenţie - cadru privind efectuarea stagiului de practică - acordul încheiat între 

organizatorul de practică, partenerul de practică şi practicant. 

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

de practică, care 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. 

Art. 8. Practica este o disciplină obligatorie în Planul de învăţământ al fiecărui program de studiu. 

Numărul de ore şi punctele de credit alocate sunt reglementate prin planul de învăţământ pentru 

fiecare program de studiu. Activitatea de practică se poate desfăşura cu program săptămânal sau 

cumulat, la sfârşit de semestru sau de an de studiu, în conformitate cu planul de învăţământ. 

 

 

CAPITOLUL II - ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA STAGIULUI DE PRACTICĂ 

 

Art. 9. Practica se desfăşoară în instituţii/unităţi economice/unităţi de cercetare care au domeniul 

principal de activitate relevant pentru specializarea studentului.  

Art. 11. Stagiile de practică în instituţii/unităţi economice/unităţi de cercetare se organizează în 

baza convenţiilor-cadru privind efectuarea stagiului de practică încheiate anual între 

universitate/facultate şi partenerul de practică. 

Art. 12. Activitatea de practică se desfăşoară pe baza syllabus-ului disciplinei de practică, elaborat 

de către responsabilul de practică pentru programul de studiu. 

Art. 15. În baza convenţiei de practică, partenerul de practică asigură, pe toată durata stagiului de 

practică, îndrumarea studenţilor prin desemnarea unui tutore. Acesta va asigura respectarea 

condiţiilor de pregătire şi dobândire de către practicant a cunoştiinţelor, abilităţilor şi 

competenţelor profesionale planificate pentru perioada stagiului de practică. El trebuie să aibă 

studii superioare în domeniul în care se derulează practica studenţilor. 

Art.16. Studenţii au obligaţia de a se prezenta la locul de practică în perioada stabilită, să respecte 

regulamentul de ordine interioară impus de conducerea instituţiei gazdă, să-şi însuşească 

cunoştinţele şi exigenţele Syllabus-ului disciplinei de practică.  

Art. 18. La finalul desfăşurării stagiului de practică, tutorele elaborează un raport, pe baza 

evaluării nivelului de dobândire a cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor dobândite de către 

practicant. Raportul va cuprinde calificativul acordat (foarte bine/ bine/ satisfăcător/ nesatisfăcător) 

şi va prezenta ca anexă „Atestatul de practică” eliberat în condiţiile evaluării pozitive a activităţii 

desfăşurate de practicant. 

Art. 19. Practica se încheie printr-un colocviu în cadrul căruia studentul va prezenta un caiet de 

practică, în care se vor detalia modul de rezolvare a temei/proiectului de practică.  
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În urma examinării practicantului şi a analizei documentelor de practică, – caietul de 

practică, raportul tutorelui – cadrul didactic supervizor însoţit de către un alt cadru didactic de 

specialitate, acordă calificativul promovat/nepromovat. 

Art. 20. Recunoaşterea stagiului de practică se realizează prin acordarea punctelor de credit 

prevăzute în Syllabus şi completarea calificativului în catalogul de note al disciplinei Practică. 

 

CAPITOLUL III - OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
 

Partenerul de practică 

Art. 21. Partenerul de practică are următoarele obligaţii generale: 

- să deţină o dotare corespunzătoare – logistică, tehnică şi tehnologică – necesară 

valorificării cunostinţelor teoretice primite de practicant în cadrul procesului de instruire; 

- să asigure specialişti cu studii superioare care să coordoneze şi să participe la evaluarea 

desfăşurării practicii studenţilor; 

- să desfăşoare programul de activitate astfel încât să permită realizarea activităţii de 

practică a studenţilor în condiţii normale, fără a se depăşi ora 20,00. 

Art. 22. Partenerul de practică va desemna un tutore  pentru stagiul de practică, care va asigura 

respectarea condiţiilor de pregătire şi dobândirea de către practicant a competenţelor profesionale 

planificate pentru perioada stagiului de practică. 

Art. 23. Pe perioada de practică, tutorele împreună cu cadrul didactic supervizor urmăresc şi 

înregistrează prezenţa la activitate a practicantului şi semnalează eventualele abateri facultăţii. 

Art. 24. Partenerul de practică trebuie să îl sprijine pe practicant să urmărească Syllabus-ul de 

practică, punându-i la dispoziţie mijloacele necesare. 

Art. 25. Partenerul de practică este obligat să instruiască practicantul cu privire la normele de 

protecţie a muncii şi de apărare împotriva incendiilor, specifice activităţilor pe care le va 

desfăşura. 

Art. 26. La finalul stagiului de practică, tutorele elaborează un raport, pe baza evaluării 

nivelului de dobândire a competenţelor de către practicant. Rezultatul acestei evaluări va sta la 

baza notării practicantului de către organizatorul de practică. 

 

Organizatorul de practică 

Art. 27. Organizatorul de practică desemnează un cadru didactic supervizor, responsabil cu 

planificarea, organizarea şi supravegherea desfăşurării pregătirii practice pentru formaţia de studiu.  

Art. 28. Cadrul didactic supervizor împreună cu tutorele desemnat de partenerul de practică 

stabilesc tematica şi competenţele profesionale care fac obiectul stagiului de pregătire practică. 

Art. 29. Evaluarea şi notarea finală se realizează la facultatea din care provine practicantul, de 

către cadrul didactic supervizor însoţit de către un alt cadru didactic de specialitate, în urma 

examinării practicantului şi a analizei documentelor de practică. 

Art. 30. În urma evaluării pozitive a desfăşurării stagiului de practică, organizatorul de practică va 

acorda practicantului numărul de credite transferabile specificate în Convenţia-cadru privind 

efectuarea stagiului de practică.  

 

Practicantul 
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Art. 33. Practicantul are obligaţia să respecte regulamentul de ordine interioară al partenerului de 

practică şi normele de protecţie a muncii şi de apărare împotriva incendiilor, specifice activităţii 

desfăşurate. 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 

practicantului şi al tutorelui şi a înştiinţat conducătorul facultăţii. 

Art. 34. Prezenţa la practică este obligatorie. În caz de boală sau alte cauze obiective, practica 

se recuperează respectându-se durata, fără a perturba procesul de pregătire teoretică. 

Art. 35. La finalul desfăşurării stagiului de practică, practicantul va prezenta un caiet de practică, 

în care se vor detalia modul de rezolvare a temei/proiectului de practică.  
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Portofoliul de practica 
 

Anexă la „CONVENŢIE CADRU PRIVIND EFECTUAREA STAGIULUI DE PRACTICĂ 

CONFORM PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ”  

prin proiectul „Reţea transnaţională educaţională privind orientarea, consilierea şi practica pentru carieră, 

corelate cu piaţa muncii, în societatea cunoaşterii – PRACTICOR”, contract de finanţare nr. 

POSDRU/90/2.1/S/48816, din cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. 

 

1. Numele şi prenumele studentului practicant  

2. Numele şi prenumele cadrului didactic supervizor (CDS) / unitate de invatamânt 

3.  Partenerul de practică   

4.  Numele şi prenumele tutorelui  

5.  Obiectul de activitate al partenerului de practică  

6.  Durata totală a pregătirii practice:        ore 

7.  Calendarul pregătirii (intervalul orar propus pentru desfasurarea practicii) 

o Luni ora  ______ 

o Marţi ora  ______ 

o Miercuri ora  ______ 

o Joi  ora  ______ 

o Vineri ora  ______ 

8.  Tematica generala pe care se axează activitatea practică:  

 

 
 

9. Competenţele ce vor fi dobândite pe perioada stagiului de practică: 

Nr. 
crt. 

Competenţa Actiunile prin care se dezvolta competentele vizate 

Ce vor stii?/ce vor stii sa faca? Cum vor dobandi competenta? 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 
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Norme privind securitatea si sanatatea in munca  
 

1. Consideraţii asupra necesităţii normelor privind securitatea şi sănătatea în muncă 

Poate să ţi se întâmple chiar ţie: 

 Un accident sau afectarea sănătăţii la locul de muncă, pot avea consecinţe pentru întreaga 

viaţă. Chiar şi în prima zi de muncă se pot întâmpla evenimente nefericite. Multe dintre 

acestea pot fi prevenite. 

 Ca tineri care începeţi activitatea profesională puteţi fi expuşi într-o măsură mai mare 

riscurilor decât colegii voştri cu vechime mai mare. Debutanţi în activitate şi la locul de 

muncă, vă lipseşte experienţa în muncă şi cea referitoare la riscurile pentru securitate şi 

sănătate existente la locul de muncă. Aveţi dreptul la o muncă sigură şi sănătoasă, în 

special la instruire şi supraveghere, absolut necesare, precum şi dreptul să puneţi întrebări 

şi să raportaţi aspectele care vi se par lipsite de securitate. 

 În conformitate cu statisticile europene, rata accidentelor de muncă în cazul lucrătorilor 

tineri, cu vârste cuprinse între 18 şi 24 ani, este cu 50% mai mare decât la orice altă grupă 

de vârstă a lucrătorilor. Astfel de accidente sau îmbolnăviri se produc din cauza 

echipamentelor nesigure, condiţiilor de muncă generatoare de stres, ritmului înalt de lucru, 

lipsei de instruire şi supraveghere şi lipsei procedurilor şi controlului.  

Puteţi fi expuşi nu numai riscului de accidentare, dar şi celui de afectare a sănătăţii. 
 

Sfaturi despre cum să lucraţi în condiţii de securitate:  
 Nu realizaţi nici o sarcină de muncă decât după ce aţi fost instruiţi în mod corespunzător;  

 Dacă simţiţi că aţi primit prea multe informaţii, într-un timp scurt, solicitaţi îndrumătorului 

vostru să încetinească ritmul şi să repete instrucţiunile;  

 Nu părăsiţi zona de lucru decât dacă vi s-a spus să faceţi astfel. Alte zone pot prezenta 

pericole specifice pe care nu le cunoaşteţi cum ar fi linii electrice aeriene de înaltă tensiune, 

pardoseli alunecoase sau substanţe chimice toxice;  

 Dacă sunteţi nesigur cu privire la un anume lucru, solicitaţi informaţii;  

 Nu ezitaţi să solicitaţi o instruire suplimentară;  

 Folosiţi echipamentul individual de protecţie corespunzător sarcinii de muncă respective 

(încălţămintea de protecţie, casca sau mănuşile etc.); 

 Asiguraţi-vă că ştiţi când trebuie să purtaţi costumul de protecţie, unde se găseşte, cum să îl 

utilizaţi şi cum să aveţi grijă de acesta;  

 Aflaţi cum trebuie să acţionaţi în situaţii de urgenţă (alarmă în caz de incendiu, cădere de 

tensiune sau alte situaţii);  

 Raportaţi imediat îndrumătorului vostru orice accident (şi reprezentantului lucrătorilor pe 

probleme de securitate, dacă acesta există);  

 Nu ignoraţi semnele timpurii ale unor probleme de sănătate (dureri de cap, alte tipuri de 

dureri şi disconfort, ameţeli, mâncărimi ale pielii sau iritaţii la nivelul ochilor, nasului sau 

gâtului) şi informaţi medicul; 

 Urmaţi sfaturile şi instrucţiunile care vi s-au dat.  

De ce anume trebuie să mă feresc?  
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Alunecări şi împiedicări - cauza cea mai frecventă a accidentelor de muncă din cauza 

supraaglomerării şi dezordinii de la locurile de muncă, scurgerilor pe pardoseală, cablurilor 

poziţionate necorespunzător sau pardoselilor deteriorate.  

Maşini şi echipamente - numeroase accidente sunt cauzate de întreţinerea deficitară, de lipsa 

dispozitivelor de protecţie, lipsa de instruire, deficienţe electrice care pot cauza arsuri, incendii sau 

deces, încercarea de reparare a maşinii fără oprirea şi deconectarea acesteia de la alimentarea cu 

tensiune. Ridicarea de sarcini grele şi instabile - ridicarea într-o poziţie incomodă sau 

manipularea manuală, în lipsa asigurării dispozitivelor de ridicat. 

Munca repetitivă, cu ritm de lucru înalt, în special în poziţii incomode şi cu perioade 

insuficiente de odihnă - pot determina dureri, suferinţe şi vătămări ale muşchilor şi articulaţiilor.  

Zgomot - nivelurile ridicate de zgomot pot cauza deficienţe auditive ce nu fie remediate. 

Vibraţiile şi radiaţiile -  peste valorile admisibile devin periculoase. 

Substanţe chimice - în special fluidele utilizate pentru curăţare, vopselele şi pulberile care se 

găsesc la locul de muncă pot cauza mâncărimi de piele alergice, desfigurante, astm permanent etc. 

Stres - poate rezulta din modul de organizare al activităţii – volum de muncă greu de realizat, 

responsabilităţi neclare, presiune prea mare 

Mediul de muncă - disconfort cauzat de temperaturi extreme, iluminat deficitar etc.  

  

Obligaţii  legale: 

Totu-i nou şi totu-i vechi (să vă însuşiţi şi să respectaţi măsurile de protecţie  muncii); 

Unde nu e cap, vai de picioare (să vă desfăşuraţi activitatea astfel încât să nu vă accidentaţi sau 

îmbolnăviţi şi nici să nu expuneţi alte persoane); 

Vrednicia fără  înţelepciune e ca o frumuseţe fără ochi; 

Ţie ce nu-ţi place, altuia nu-i face (să aduceţi la cunoştinţa tutorelui orice defecţiune tehnică sau 

pericol); 

Unde nu e socotinţă, socoteala merge rău (să nu acordaţi primul ajutor dacă nu cunoaşteţi 

procedurile corecte de acţiune); 

Drumul către iad este pavat cu bune intenţii (să informaţi tutorele dacă voi sau vreun coleg a 

suferit un accident); 

Unde-i minte îi şi noroc (Să utilizaţi echipamentul individual de protecţie corespunzător scopului 

pentru care a fost creat); 

Paza bună trece primejdia rea. 

 

2. Măsuri de protecţia muncii referitoare la desfăşurarea activităţii practice a studenţilor 

2.1. Acte normative care reglementează activitatea de  protecţie a  muncii în învăţământ  
 

Fiecare persoană implicată în desfăşurarea activităţii de practică a studenţilor (studenţi, tutori 

de practică etc.) va fi instruită şi i se va efectua instructajul de protecţie a muncii potrivit legilor, 

normelor şi  măsurilor de protecţie specifice locaţiilor de practică respective. 

Actele normative care reglementează activitatea de  protecţie a  muncii, inclusiv pentru 

derularea practicii studenţilor sunt: 

- Legea 319/2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă  

- Normele generale de protecţie a muncii ed. 2002 

- NSSM* nr. 37 pentru prelucrarea automată a datelor 

- NSSM nr. 36 pentru laboratoare de analize fizico-chimice şi mecanice 
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- NSSM nr. 57 pentru manipularea, transportul prin purtare şi cu mijloace mecanizate şi 

depozitarea materialelor 

- NSSM nr. 111 pentru utilizarea energiei în medii normale 

- ORDIN nr. 599/1998 privind prescripţiile minime pentru semnalizarea de securitate 

şi/sau de sănătate la locul de muncă 

- NSSM pentru diverse activităţi specifice din agricultură, construcţii, transporturi, 

sectorul sanitar etc. 

Observaţii:  

- *NSSM = Norme specifice de securitate a muncii; 

- informaţii suplimentare: 

o resurse cu privire la tineri şi securitatea în muncă  http://ew2006.osha.europa.eu/; 

o pericole şi riscuri individuale în diferite locuri de muncă   http://osha.europa.eu.  

 

2.2. Legea 319/2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă -  extras- 

Art. 1. Prezenta lege are ca scop instituirea de măsuri privind promovarea îmbunătăţirii securităţii 

şi sănătăţii în muncă a lucrătorilor. 

Art. 3. Prezenta lege se aplică în toate sectoarele de activitate, atât publice, cât şi private. 

Prevederile prezentei legi se aplică angajatorilor, lucrătorilor şi reprezentanţilor lucrătorilor. 

Art. 5. În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au urmatorul înţeles: 

- lucrător - persoana angajată de către un angajator, potrivit legii, inclusiv studenţii, elevii în 

perioada efectuării stagiului de practică ...; 

- angajator - persoana fizică sau juridică ce se află în raporturi de muncă ori de serviciu cu 

lucrătorul respectiv şi care are responsabilitatea intreprinderii şi/sau unităţii; 

- reprezentant al lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securitătii şi sănătăţii 

lucrătorilor- persoana aleasă, selectată sau desemnată de lucrători, în conformitate cu 

prevederile legale, să îi reprezinte pe aceştia în ceea ce priveşte problemele referitoare la 

protecţia securităţii şi sănătăţii lucrătorilor  în muncă; 

- prevenire - ansamblul de dispoziţii sau măsuri luate ori prevăzute în toate etapele procesului 

de muncă, în scopul evitării sau diminuarii riscurilor profesionale; 

- eveniment - accidentul care a antrenat decesul sau vătămări ale organismului, produs în timpul 

procesului de muncă ori în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, situaţia de persoană dată 

disparută sau accidentul de traseu ori de circulaţtie, în condiţiile în care au fost implicate 

persoane angajate, incidentul periculos, precum şi cazul susceptibil de boală profesională sau 

legată de profesiune; 

- accident de muncă - vătămarea violentă a organismului, precum şi intoxicaţia acută 

profesională, care au loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de 

serviciu şi care provoacă incapacitate temporară de muncă de cel putin 3 zile calendaristice, 

invaliditate ori deces; 

- boală profesională - afecţiunea care se produce ca urmare a exercitării unei meserii sau 

profesii, cauzată de agenţi nocivi fizici, chimici ori biologici caracteristici locului de muncă, 

precum şi de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului, în procesul de 

muncă; 

- echipament de muncă - orice maşină, aparat, unealtă sau instalaţie folosită în muncă; 

http://ew2006.osha.europa.eu/
http://osha.europa.eu/
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- echipament individual de protecţie - orice echipament destinat a fi purtat sau mânuit de un 

lucrător pentru a-l proteja împotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea să îi pună în 

pericol securitatea şi sănătatea la locul de muncă, precum şi orice supliment sau accesoriu 

proiectat pentru a îndeplini acest obiectiv; 

- loc de muncă - locul destinat să cuprindă posturi de lucru, situat în clădirile intreprinderii 

şi/sau unităţii, inclusiv orice alt loc din aria intreprinderii şi/sau unităţii la care lucrătorul are 

acces în cadrul desfăşurării activităţii; 

- stagiu de practică - instruirea cu caracter aplicativ, specifică meseriei sau specialităţii în care 

se pregătesc elevii, studenţii, ucenicii, precum şi şomerii în perioada de reconversie 

profesională; 

- securitate şi sănătate în muncă - ansamblul de activităţi institutionalizate având ca scop 

asigurarea celor mai bune condiţii în desfăşurarea procesului de muncă, apărarea vieţii, 

integrităţii fizice şi psihice, sănătăţii lucrătorilor şi a altor persoane participante la procesul de 

muncă. 

Art. 7. În cadrul responsabilităţilor sale, angajatorul are obligaţia să ia măsurile necesare pentru: 

a) asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor; 

b) prevenirea riscurilor profesionale; 

c) informarea şi instruirea lucrătorilor; 

d) asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securităţii şi sănătăţii în muncă. 

Art. 10. Angajatorul are următoarele obligaţii: 

- să ia măsurile necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea 

lucrătorilor, adaptate naturii activităţilor şi mărimii intreprinderii şi/sau unităţii, ţinând seama 

de alte persoane prezente; 

- să stabilească legăturile necesare cu serviciile specializate, îndeosebi în ceea ce priveşte 

primul ajutor, serviciul medical de urgenţă, salvare şi pompieri. 

Art. 20. Angajatorul trebuie să asigure condiţii pentru ca fiecare lucrător să primească o instruire 

suficientă şi adecvată în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în special sub formă de 

informaţii şi instrucţiuni de lucru, specifice locului de muncă şi postului. 

Angajatorul se va asigura că lucrătorii din intreprinderi şi/sau unităţi din exterior, care desfăşoară 

activităţi în intreprinderea şi/sau unitatea proprie, au primit instrucţiuni adecvate referitoare la 

riscurile legate de securitate şi sănătate în muncă, pe durata desfăşurării activităţilor. 

Art. 23. În mod deosebit, în scopul realizării obiectivelor prevăzute la art. 22, lucrătorii au 

următoarele obligaţii: 

a) să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de 

transport şi alte mijloace de producţie; 

b) să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl 

înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare; 

c) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea 

arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, 

instalaţiilor tehnice şi clădirilor, şi să utilizeze corect aceste dispozitive; 

d) să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnati orice situaţie de muncă 

despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea 

lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie; 
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e) să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele 

suferite de propria persoană; 

f) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a 

face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi 

inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor; 

Art. 30. În sensul prevederilor art. 5, este, de asemenea, accident de muncă: 

- accidentul suferit de persoane aflate în vizită în intreprindere şi/sau unitate, cu permisiunea 

angajatorului; 

Art. 33. În sensul prevederilor art. 5, afecţiunile suferite de elevi şi studenţi în timpul efectuării 

instruirii practice sunt, de asemenea, boli profesionale. 
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Competentele vizate in stagiul de practică  
 

 

 

Deprinderi (Ce inveti/ce sti sa faci) 

 Stiu informatii despre agentul economic la care am realizat stagiul de practica 

 Stiu cum este organizata firma, respectiv locul de munca 

 Stiu programul de lucru 

 Stiu normele interne si normele specifice de SSM 

 Stiu sa identific un proces tehnologic/flux tehnologic 

 Stiu sa identific elementele componente ale unui utilaj 

 Am vazut/stiu cum se regleaza parametrii unui proces tehnologic 

 Am vazut/stiu cum se regleaza un utilizaj 

 Am vazut/stiu sa utilizez aparate de masura 

 Stiu sa interpretez datele masurate 

 Stiu sa utilizez un program CAD 

 Stiu sa citesc un desen de ansamblu si de executie 

 Stiu sa realizez un desen tehnic folosind un program CAD 

 Stiu sa identific traseul documentelor la locul de munca 

 .... 

 

 

Atitudinea fata de munca (cum ar trebui sa faci) 

Sa fiu punctual si sa respect programul de lucru 

Sa fiu respectos cu persoanele din firma 

Sa ma integrez in echipa de lucru 

Sa fiu responsabil si sa respect normele interne 

Sa fiu atent la indicatiile primite 

Sa fiu receptiv la indeplinirea sarcinilor primite 

.... 
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Profilul agentului economic in care se desfasoara practica 
 

 
 Descrierea activităţilor derulate de agentul economic: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Descrierea locaţiei unde îşi desfăşoară activitatea agentul economic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Departamentul în care se va efectua practica 
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 Facilităţile oferite studentului practicant de către agentul economic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Obligaţiile studentului practicant faţă de agentul economic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Norme specifice de SSM 
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Jurnal zilnic al activitatii   

 

Data  
Locaţia 

(departament/sectie) 
Obiectivele activităţii 

(de ce am facut?) 

Descrierea activităţii (ce am vazut?/ce am facut?/cum am facut?) 

Documentaţia consultata/Operaţii realizate/ /Mijloace de lucru utilizate etc. 
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Data  
Locaţia 

(departament/sectie) 
Obiectivele activităţii 

(de ce am facut?) 

Descrierea activităţii (ce am vazut?/ce am facut?/cum am facut?) 

Documentaţia consultata/Operaţii realizate/ /Mijloace de lucru utilizate etc. 
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Data  
Locaţia 

(departament/sectie) 
Obiectivele activităţii 

(de ce am facut?) 

Descrierea activităţii (ce am vazut?/ce am facut?/cum am facut?) 

Documentaţia consultata/Operaţii realizate/ /Mijloace de lucru utilizate etc. 
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Data  
Locaţia 

(departament/sectie) 
Obiectivele activităţii 

(de ce am facut?) 

Descrierea activităţii (ce am vazut?/ce am facut?/cum am facut?) 

Documentaţia consultata/Operaţii realizate/ /Mijloace de lucru utilizate etc. 
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Fisa de observatie   
 
 

Descrieti un proces tehnologic/o operatie/un proces de masurare/un desen/o sedinta de lucru/o vizita 
intr-o hala etc. raspunzand la cateva dintre intrebarile de mai jos. 
 

 Ce proces tehnologic/flux tehnologic am vazut/analizat? Cum a decurs activitatea? 
 Ce marime a fost investigata/masurata/analizata? 
 Care au fost operaţiile preliminare realizate? 
 Ce mijloace de lucru s-au utilizat? 
 Cum s-au înregistrat şi afişat rezultatele? 
 Ce defecte au fost identificate? 
 Ce desen de ansamblu am analizat?  Care au fost elementele conponente? Cum au fost trecute cotele, 

tolerantele, materialele? Cum a fost intocmit indicatorul? 
 .......... 
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Documente consultate 

 

 Specificati materialele consultate pe parcursul realizarii stagiului de practica 
(regulamente/fise interne/instructiuni/desene/site-uri/carti/articole etc.) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Investeşte în OAMENI! 

Proiect co-finanţat din Fondul Social European prin  
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 

Impresii asupra stagiului de practica 
 

Cel mai interesant  lucru pe care l-am invatat/l-am facut a fost… 
 
 
 
 
 
 
 
Cel mai util lucru pe care l-am facut in timpul stagiului de practica a fost…. 
 
 
 
 
 
 
 
Cel mai mult m-a deranjat  faptul  ca ….. 
 
 
 
 
 
 
 
Daca as mai putea, as face altfel……. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pentru a imbunatati organizarea si desfasurarea stagiului de practica in viitor consider ca ar 
trebui sa..... 
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Materiale realizate/colectate in timpul stagiului de practica 
 

 

Se anexeaza materialele realizate/colectate:  

desene, fise de lucru individual, fise de lucru in echipa, fotografii, rezultate importante, prezentare 
ppt 

 

 

 

 

 

 

 


