
 

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII  

AL REPUBLICII MOLDOVA 

IP CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN ECONOMIE ȘI FINANȚE 

 

 

AGENDA FORMĂRII PROFESIONALE 

Stagiul de practică: specialitate/tehnologică (anul III) 
                                                       

 

Elevul (a)__________________________________________________________ 
                                                        numele, prenumele 
 

Specialitatea________________________________________________________ 

 

Anul de învățământ_________________________Grupa_____________________ 

Locul de efectuare a stagiului de practică________________________________ 
                                                                                                        denumirea unităţii economice  

 

 

Conducător de practică din cadrul instituției de învățământ ___________________ 
                                                                                                     numele, prenumele 

  ___________________________________________________________ 

                                                        

Conducător de practică din cadrul unității economice________________________ 
                                                                                                 numele, prenumele 

 

________________________________________________________________ 

 

Durata stagiului de practică:       de la ___________________________________ 

                                                                        ziua, luna, anul 

                                                     până la _________________________________  

                                                                              ziua, luna, anul 

                  

 

 

 

CHIȘINĂU – 2021 
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Agenda a fost examinată și recomandată de către 

Consiliul metodico-ştiinţific al IP Centrul de Excelență 

în Economie și Finanțe, proces-verbal nr. 4 din 

19.11.2018 

 

 Portofoliul* stagiului de practică de specialitate pentru 

elevii ce desfășoară practica la unitățile economice 

 

1. Copia contractului privind efectuarea stagiului de 

practică. 

2. Agenda formării profesionale. 

3. Chestionarul de evaluare a stagiului de practică (semnat 

și ștampilat, parte integrantă a Agendei). 

4. Raportul stagiului de practică. 

 

*Toate actele menționate vor fi copertate într-o mapă cu spirală în 

ordinea indicată mai sus. 
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I. CONTEXT GENERAL 

Stagiile de practică sunt parte integrantă obligatorie a procesului educaţional şi se 

realizează în scopul formării/dezvoltării competențelor profesionale ale elevilor, 

specifice unei calificări profesionale. Stagiile de practică se desfășoară în baza 

curriculumului, care identifică competenţele profesionale specifice stagiului de 

practică, activitățile, sarcinile de lucru și produsele, care urmează să fie elaborate, 

cerințele față de locurile de muncă, resursele didactice recomandate elevilor, 

precum și modalitaţile de derulare și evaluare a stagiului de practică în 

conformitate cu cerințele în vigoare.  

II. DREPTURILE  ELEVULUI ÎN PERIOADA STAGIILOR DE 

PRACTICĂ 

Pe parcursul desfășurării stagiului de practică, elevul este în drept: 

1. să aleagă unităţile economice de profil de efectuare a stagiului de practică, 

capabile să asigure condiții suficiente pentru organizarea și desfășurarea 

stagiului, inițiind procedura de încheiere a contractului cu cel putin 60 zile 

anterior peroadei de desfășurare a stagiului de practică; 

2. să solicite recunoaşterea voluntariatului prestat opţional, în acelaşi timp sau 

consecutiv, în una sau mai multe instituţii, cu care instituţia de învăţământ a 

încheiat contract/acord de colaborare, cu condiția respectării Curriculumului în 

învățământul profesional tehnic;; 

3. să realizeze stagiile de practică peste hotare conform prevederilor 

Regulamentului privind organizarea și desfășurarea stagiilor de practică;  

4. să pretindă la condiţii de muncă corespunzătoare la locul de desfăşurare a 

stagiului de practică: echipat cu utilaj, materiale etc;  

5. să fie informat în detalii, privind obiectivele și conţinutul stagiului de practică; 

6. să intervină cu propuneri, vizând organizarea şi efectuarea stagiului de practică; 

7. să adreseze întrebări conducătorilor stagiului de practică. 

III. OBLIGAȚIUNILE ELEVULUI ÎN PERIOADA STAGIILOR DE 

PRACTICĂ 

Pe parcursul desfășurării stagiului de practică, elevul este obligat: 

1. să-şi asume întreaga responsabilitate pentru respectarea normelor de organizare 

şi de protecţie a muncii, pe toată durata stagiului de practică; 

2. să respecte cu stricteţe orarul de lucru și să frecventeze stagiile de practică; 

3. să se prezinte la stagii în termenii stipulaţi în ordin/extras din ordin de 

repartizare la unitatea economică; 

4. să respecte cu stricteţe disciplina muncii; 

5. să respecte Regulamentul intern al instituției de învățământ și al unităţii 

economice; 
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6. să se comporte academic şi cuviincios faţă de personalul unității economice; 

7. să se integreze în colectivul unității economice; 

8. să îndeplinească, în perioada stagiului de practică, numărul de ore conform 

planului de învățământ și să recupereze zilele/orele absentate motivat sau 

nemotivat la sfârşitul perioadei de practică sau în intervalul de timp stabilit; 

9. să prezinte conducătorilor de practică certificatul de motivare/certificatul 

medical dacă elevul a lipsit motivat; 

10. să realizeze integral cerințele curriculumului stagiului de practică; 

11. să consemneze întreaga activitate în Agenda formării profesionale şi să prezinte 

Raportul stagiului de practică; 

12. să respecte întocmai Regulamentul privind organizarea și desfășurarea stagiilor 

de practică şi să execute dispoziţiile şi recomandările conducătorilor stagiului 

de practică în strictă conformitate cu prescripţiile conducerii instituţiei. 
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IV. SARCINI DE LUCRU 

Activități/sarcini de lucru 

Nr. 

crt. 

Activități / Sarcini de 

lucru 

Termen planificat Realizat 

Început/ 

sfârșit 

Numărul 

de zile 

Început/ 

sfârșit 

Numărul 

de zile 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       
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V. DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR REALIZATE 

Săptămâna I de la ______ până la ______ ________________ 20_____. 

Data Conținutul rezumativ al lucrărilor realizate 

  

  

  

  

  

____________________semnătura elevului 
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Săptămâna II de la ______ până la ______ ________________ 20_____. 

Data Conținutul rezumativ al lucrărilor realizate 

  

  

  

  

  

 

___________________________ 
semnătura elevului 
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Săptămâna III de la ______ până la ______ ________________ 20_____. 

Data Conținutul rezumativ al lucrărilor realizate 

  

  

  

  

  

 

___________________________ 
semnătura elevului 
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Săptămâna IV de la ______ până la ______ ________________ 20_____. 

Data Conținutul rezumativ al lucrărilor realizate 

  

  

  

  

  

__________________________ 
semnătura elevului 
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VI. CONCLUZIILE ȘI SUGESTIILE ELEVULUI CU PRIVIRE LA 

STAGIUL DE PRACTICĂ 

1. În ce măsură consideraţi că stagiul de practică v-a fost util? 

a). în mare măsură.        b). în mică măsură.        c). prea puţin. 

 

2. Identificați aspectele pozitive ale stagiului de practică? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. Indicați ce nu v-a plăcut în cadrul stagiului de practică? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. Cum apreciaţi climatul psihologic în colectivul în care aţi efectuat stagiul de 

practică? 

                         a). favorabil.        b). neutru.        c). nefavorabil. 

5. Cum apreciaţi atitudinea faţă de Dvs. a membrilor colectivului în care aţi 

efectuat stagiul de practică? 

a). binevoitoare şi înţelegătoare, cu acordare de ajutor în caz de necesitate. 

b). indiferentă.                c).rezervată. 

          

6. Consideraţi că acest loc de practică poate fi recomandat şi altor colegi? 

a). da.               b). nu. 

 

7. Ați dori să fiți angajat la acestă unitate economică? 

a). da.               b). nu. 

Elevul (a) _________________________ / ____________________ / 

                                                   semnătura                      numele şi prenumele 
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VII. CHESTIONAR DE EVALUARE 

a stagiului de practică de specialitate 

 

În scopul îmbunătăţirii calităţii procesului educaţional, cât şi a 

competenţelor profesionale ale elevilor, administraţia Centrului de Excelență în 

Economie și Finanțe solicită un feed-back din partea Partenerului de practică. 

Vă mulţumim! 

 

1. Elevul practicant dispune de competențe suficiente pentru buna 

desfăşurare a stagiului de practică. 

Acord total             Acord           Nici/nici           Dezacord        Dezacord total 

 

2. Elevul manifestă capacităţi de a utiliza echipamentele IT, softuri în 

activitatea practică. 

Acord total        Acord        Nici/nici       Dezacord          Dezacord total 

 

3. Elevul practicant posedă abilităţi de comunicare dezvoltate. 

Acord total        Acord        Nici/nici       Dezacord          Dezacord total 

 

4. Elevul manifestă iniţiativă, interes  şi flexibilitate în activitatea 

stagiului de practică. 

Acord total        Acord        Nici/nici       Dezacord          Dezacord total 

 

5. Elevul posedă capacităţi de lucru în echipă şi se adaptează rapid la 

situaţii noi. 

Acord total        Acord        Nici/nici       Dezacord          Dezacord total 

 

6. Elevul este disciplinat, respectând perioada şi programul practicii, 

regulamentul de ordine interioară a entităţii de practică, cât şi folosirea 

raţională a resurselor. 

Acord total        Acord        Nici/nici       Dezacord          Dezacord total 

 

Coordonator Partener de practică_______________ 

 
(semnătura, ştampila) 
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VIII. EVALUAREA ACTIVITĂȚII ELEVULUI ÎN PERIOADA 

STAGIULUI DE PRACTICĂ  

Referința conducătorului din cadrul unității economice 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Nota: _________________ 

Conducătorul stagiului de practică 

__________________/_____________________________/                

        semnătura                            numele și prenumele 

L. Ș. 

IX. REZULTATELE SUSȚINERII STAGIULUI DE PRACTICĂ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Nota:__________ 

Conducătorul stagiului de practică din cadrul instituției de învățământ / 

Comisia de evaluare a stagiului de practică  

 

     _____________/________________________/        

                               semnătura                numele și prenumele  

Data _______   ________________20 ______     


