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“ Working together for a green,
competitive and inclusive Europe”

OMECTS Nr.3539/ 14.03.2012
Anexa nr. 1

PARTENERIAT DE INSTRUIRE PRACTICĂ
pentru efectuarea stagiului de pregătire practică a elevilor din învățământul profesional

Prezentul contract se încheie între:
▪
Unitatea de învățământ Liceul Tehnologic Special „Beethoven” Craiova
(denumită în continuare organizator de practică)
reprezentată de Director
Dna prof. Maria NĂSTAȘEL
Adresa organizatorului de practică:
Craiova, str. Beethoven nr. 2
Email: csbeethoven@yahoo.com
telefon: 0251 411451
▪
Elev/Elevii1
(denumit/denumiți în continuare practicant/practicanţi), înscris/înscriși în anul școlar 2021-2022 în cls.a XI-a LH,
domeniul de pregătire profesională2 Turism și Alimentație, calificarea Lucrător hotelier, nivelul de calificare 4.
Și
Operatorul economic/Instituția SC PARC-TURISM SA.
(denumită în continuare partener de practică)
reprezentată de (numele și calitatea)
Dl. Răducănoiu Constantin
Adresa partenerului de practică: Craiova, Str. Bibescu, Nr. 12
Telefon : 0251 417 257
Email: office@hotel-parc-craiova.ro
Perioada pentru care se încheie contractul de pregătire practică: octombrie 2021-iunie 2022

Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021. Conținutul acestuia
(text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de
Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă
responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor
Contractul se poate încheia pentru unul sau mai mulţi elevi.
Pentru stagiile de practică desfăşurate în clasa a IX-a sau a X-a liceu tehnologic se menţionează doar domeniul de
pregătire profesională (nu se completează calificarea şi nivelul de calificare).
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ARTICOLUL 1
Obiectul contractului de pregătire practică
Contractul stabilește cadrul în care se organizează și se desfășoară stagiul de pregătire practică în vederea învățării
la locul de muncă, ca parte a programului de pregătire profesională prin învățământ profesional și tehnic.
Stagiul de practică este organizat în vederea dobândirii competențelor profesionale menționate în anexa
pedagogică care face parte integrantă din prezentul contract, în conformitate cu Standardul de pregătire profesională și
curriculumul aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului și sportului nr. 1847 din 29.08.2007.
Modalitățile de derulare și conținutul stagiului de pregătire practică sunt descrise în prezentul contract și în anexa
pedagogică.
ARTICOLUL 2
Statutul practicantului
Practicantul este, pe toată durata stagiului de pregătire practică, elev al unității de învățământ.
ARTICOLUL 3
Cadrul în care se desfășoară stagiul de practică
Stagiul de pregătire practică (se bifează situația corespunzătoare):
- nu se efectuează în cadrul unui contract de muncă
ARTICOLUL 4
Remunerarea practicantului
Practicantul poate fi remunerat pe perioada desfășurării stagiului de practică numai pe baza unui contract de
muncă încheiat între practicant și partenerul de practică în care se desfășoară stagiul de practică.
În cazul angajării pe perioada stagiului de pregătire practică, partenerul de practică se obligă să respecte
prevederile legislației muncii, sa înștiințeze organizatorul de practică și să convină împreună cu acesta cu privire la
modalitățile de corelare a programului de lucru cu programul de pregătire al elevului.
Partenerul de practică poate acorda practicantului sprijin material sau de altă natură conform legii. Stimulentele
financiare oferite de către partenerul de practică sub formă de burse, gratificări, premii etc., precum și alte forme de sprijin
acordat practicantului sunt menționate la art. 9.
ARTICOLUL 5
Sănătatea și securitatea în muncă
Partenerul de practică are obligația respectării prevederilor legale cu privire la sănătatea și securitatea în muncă a
practicantului pe durata stagiului de instruire practică.
Activitățile desfășurate în timpul stagiului de practică vor fi potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile și
cunoștințele practicantului, fără a-i fi periclitate sănătatea, dezvoltarea și pregătirea profesională. Încadrarea în practică la
locuri de muncă grele, vătămătoare sau periculoase se poate face numai după împlinirea vârstei de 18 ani 3.
ARTICOLUL 6
Responsabilitățile practicantului
Practicantul are obligația ca pe durata derulării stagiului de pregătire practică să respecte programul de lucru
stabilit și să execute activitățile solicitate de tutore, prevăzute în anexa pedagogică, după o prealabilă instruire. În cazul
nerespectării obligațiilor, practicantului i se aplică sancțiunile conform regulamentului de organizare și funcționare al
unității de învățământ.
Practicantul are obligația de a respecta prevederile contractului de pregătire practică și ale anexei pedagogice
asumate prin declarațiile de angajament din Anexele A si B4 care fac parte integrantă din prezentul contract.
Practicantul are obligația, pe întreaga durată a stagiului de practică, de a utiliza și de a completa un caiet de
practică care va cuprinde informații privind:
- denumirea modulului de pregătire;
- competențele exersate;
- activitățile desfășurate pe perioada stagiului de pregătire practică, sarcinile și temele de lucru realizate;
- observațiile personale privitoare la activitatea depusă.
Caietul de practică este verificat periodic de către tutore și cadrul didactic responsabil cu urmărirea derulării
stagiului de pregătire practică.
Activităţile din timpul practicii vor respecta condiţiile similare cu prevederile Codului muncii referitoare la
încadrarea în muncă a minorilor [art. 13 alin. (2) şi (5) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată].
4 În cazul unui contract individual se completează Anexa A, iar în cazul unui contract pentru un grup de elevi se
completează Anexa B.
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Caietul de practică și certificatul de practică, al cărui model este prevăzut in anexa nr. 2 la Ordinul ministrului
educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.539/2012 privind aprobarea contractului de pregătire practică a elevilor din
învățământul profesional și tehnic, constituie dovezi ale desfășurării pregătirii practice și sunt luate în considerare la
evaluarea și certificarea competențelor dobândite de practicant.
Pe durata stagiului de practică, practicantul are obligația de a respecta regulamentul de ordine interioară al
partenerului de practică. În cazul nerespectării acestui regulament, directorul operatorului economic/instituției partener de
practică își rezervă dreptul de a anula obligațiile și drepturile practicantului în cauză, stabilite prin contractul de practică,
după ce în prealabil a înștiințat directorul unității de învățământ la care este înscris elevul practicant.
Practicantul are obligația de a-și însuși și respecta normele de securitate și sănătate în muncă generale și specifice
partenerului de practică.
Practicantul se angajează să nu folosească, în niciun caz, informațiile la care are acces în timpul stagiului despre
partenerul de practică sau clienții săi, pentru a le comunica unui terț sau pentru a le publica, chiar după terminarea stagiului,
decât cu acordul respectivului partener de practică.
ARTICOLUL 7
Obligațiile și responsabilitățile organizatorului de practică
Directorul unității de învățământ organizator de practică desemnează un cadru didactic responsabil cu planificarea,
organizarea și supravegherea desfășurării pregătirii practice a practicantului.
Cadrul didactic desemnat de unitatea de învățământ împreună cu tutorele desemnat de partenerul de practică
stabilesc tematica de practică și competențele profesionale care fac obiectul stagiului de pregătire practică în conformitate
cu Standardul de pregătire profesională și curriculumul corespunzător calificării pentru care se pregătește elevul.
Cadrul didactic desemnat de unitatea de învățământ participă la evaluarea competențelor dobândite de practicant
pe durata stagiului de pregătire practică.
În cazul în care derularea stagiului de pregătire practică nu este conformă cu angajamentele luate de către
partenerul de practică în cadrul prezentului contract, directorul unității de învățământ (organizator de practică) poate decide
întreruperea stagiului de pregătire practică ce face obiectul prezentului contract după informarea prealabilă a partenerului
de practică și primirea confirmării de primire a acestei informări.
Organizatorul de practică emite Certificatul de pregătire practică prin care se atestă activitățile desfășurate de
practicant, rezultatele învățării dobândite de acesta și rezultatul obținut în urma evaluării. Certificatul de pregătire practică
va respecta regimul juridic al actelor de studii.
ARTICOLUL 8
Obligațiile și responsabilitățile partenerului de practică
Partenerul de practică trebuie să pună la dispoziția practicantului toate mijloacele necesare pentru dobândirea
competențelor precizate în Anexa pedagogică și este responsabil pentru calitatea pregătirii profesionale a practicantului pe
durata efectuării stagiului de practică.
Partenerul de practică participă la evaluarea competențelor dobândite de practicant pe durata stagiului de pregătire
practică.
Partenerul de practică desemnează un tutore pentru stagiul de practică. Obligațiile tutorelui sunt prevăzute în
Anexa pedagogică.
Înainte de începerea stagiului de practică, partenerul de practica are obligația de a asigura instruirea practicantului
cu privire la normele de securitate și sănătate în muncă în conformitate cu legislația în vigoare.
Partenerul de practică va lua măsurile necesare pentru securitatea și sănătatea în muncă a practicanților, conform
prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, și ale Legii 53/2003 – Codul
Muncii, republicata.
Partenerul de practică certifică faptul de a fi asigurat în materie de responsabilitate civilă, în funcție de dispozițiile
legale și reglementările în vigoare. Această dispoziție nu se aplică partenerilor de practică scutiți prin statutul lor de această
asigurare.
Partenerul de practică are obligația de a informa practicantul asupra riscurilor profesionale conform legislației în
vigoare.
Partenerul de practică completează secțiunile corespunzătoare din Certificatul de pregătire practică prin care se
atestă activitățile desfășurate de practicant, rezultatele învățării dobândite de acesta și rezultatul obținut în urma evaluării.

Programul de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor în România
Proiect: 2019-EY-PCVET-R2-0007

ARTICOLUL 9
Sprijin acordat practicantului de către partenerul de practică5
Burse, premii, prime, plata transportului la și de la locul desfășurării stagiului de practică, asigurarea mesei,
examinări medicale obligatorii în vederea efectuării stagiului de pregătire practică etc. acordate practicantului: NU
Alte forme de sprijin și avantaje (se precizează în mod clar ce facilități sunt acordate): NU
Condiții pentru acordarea stimulentelor și formelor de sprijin menționate mai sus: NU
ARTICOLUL 10
Persoane desemnate de organizatorul de practică și partenerul de practică
Tutorele (persoana care va avea responsabilitatea practicantului din partea partenerului de practică):
Dl.........................................................................
Funcția ...........................................................
Tel: .........................................................................
Cadrul didactic responsabil cu urmărirea derulării stagiului de pregătire practică din partea organizatorului de
practică:
Dl .......................................................................
Funcția maistru instructor
Tel: .......................................................
ARTICOLUL 10
Evaluarea stagiului de pregătire practică
În timpul derulării stagiului de pregătire practică, cadrul didactic responsabil cu urmărirea derulării stagiului de
pregătire practică împreună cu tutorele va evalua practicantul în permanență, pe baza unei fișe de observație/evaluare. Vor
fi evaluate atât nivelul de dobândire a competențelor tehnice, cât și comportamentul și modalitatea de integrare a
practicantului în activitatea întreprinderii (disciplină, punctualitate, responsabilitate în rezolvarea sarcinilor, respectarea
regulamentului de ordine interioară al partenerului de practică, etc.).
La finalul stagiului de pregătire practică, cadrul didactic responsabil cu urmărirea derulării stagiului de pregătire
practică împreună cu tutorele evaluează nivelul de dobândire a competențelor de către practicant pe baza fișei de
observație/evaluare, a unei probe orale/interviu și a unei probe practice.
Rezultatul evaluării va sta la baza notării practicantului de către cadrul didactic responsabil cu derularea stagiului
de pregătire practică.
Rezultatele învățării dobândite de practicant sunt consemnate în Certificatul de pregătire practică.
Încheiat în ................................. la data de ……………………
Organizator de practică
Reprezentant legal,
Numele și prenumele ………………………....
Semnătura ………………………
Data ............................

Partener de practică
Reprezentant legal,
Numele și prenumele ……………………
Semnătura ………………………….
Data ............................

Cadrul didactic responsabil:
Numele și prenumele ………………………....
Semnătura ………………………
Data ............................

Tutore de practică:
Numele și prenumele ……………………
Semnătura ………………………….
Data ............................

Practicant6/părinte sau tutore legal instituit:
Numele și prenumele ………………………....
Semnătura ………………………
Data ............................
Formele de sprijin acordat de către partenerul de practică vor respecta principiile egalității de șanse și
tratamentului nediscriminatoriu pe criterii de gen, rasă, apartenență etnică, convingeri religioase.
6 În cazul în care contractul se încheie pentru mai mulţi elevi se poate insera un tabel care cuprinde toţi elevii şi se
poate semna un singur exemplar original pentru aceştia.
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AN EX A P E DA G O G IC Ă
a parteneriatului de pregătire practică nr. ............ din .............................
1. Durata totală a stagiului de pregătire practică: 350 ore
2. Calendarul stagiului de pregătire practică, timpul de lucru și orarul: conform graficului de pregătire practică
comasată
3. Adresa unde se va derula stagiul de pregătire practică : Craiova, Str. Bibescu, Nr. 12
4. Deplasarea în afara locului unde este repartizat practicantul vizează următoarele locații Cf. contractului
5. Condiții de primire a elevului în stagiul de pregătire practică Cf. contractului
Precizări privind condițiile prealabile (exemple: examinări/avize medicale obligatorii, instructajul de securitate și
sănătate a muncii, eventuale condiționări referitoare la promovarea prealabilă a unor teme/module din curriculum, etc.)
Notă:
Se vor evita orice condiții discriminatorii (de gen, etnie, socială sau personală), în afara celor justificate prin
legislația în vigoare sau prin condițiile specifice de lucru.
În cazul practicanților cu cerinte educative speciale (în particular al celor cu dizabilități ) se vor preciza măsurile
(organizatorice și pedagogice) prevăzute pentru integrarea acestora pe perioada stagiului.
6. Modalități prin care se asigură complementaritatea între pregătirea dobândită de elev în școală și în întreprindere
Cf. contractului
De exemplu, precizări cu privire la conținutul și obiectivele activităților organizate în atelierele și laboratoarele
școlii și nivelul achizițiilor dobândite anterior de elevi (de dorit prezentate sub forma de tabel similar cu pct. 11 de mai jos).
Prin precizările oferite privind complementaritatea urmărită prin practica la partenerul de practică, pot fi avute în vedere, de
exemplu: competențele pentru care școala nu dispune singură de resursele necesare (de precizat în corelare cu pct. 11 de
mai jos); exersarea în condiții reale a unor deprinderi de lucru inițiate în școală (idem), valoarea adăugată pentru orientarea
carierei (de precizat în ce constă) etc. Se va menționa și modul de coordonare între parteneri pentru asigurarea
complementarității pregătirii.
7. Numele și prenumele cadrului didactic responsabil care asigură monitorizarea pedagogică a practicantului pe
perioada derulării stagiului de pregătire practică Dna. Cîrstea Florina/Dna Dumitru Ana-Maria
8. Responsabilități ale cadrului didactic responsabil din unitatea de învățământ – organizator al practicii, pe perioada
derulării stagiului de pregătire practică Cf. contractului
9. Numele și prenumele tutorelui desemnat de întreprindere, care va asigura respectarea condițiilor de pregătire și
dobândirea de practicant a competențelor profesionale planificate pentru perioada stagiului de pregătire practică Dl
.........................................................................
10. Responsabilități ale tutorelui de practică desemnat de partenerul de practică Cf. contractului
11. Definirea unităților de competențe și a competențelor care vor fi dobândite pe perioada efectuării stagiului de
practică în conformitate cu Standardul de pregătire profesională și curriculumul aprobat prin Ordinul ministrului educatiei,
cercetarii, tineretului si sportului nr. 1847 din 29.08.2007
URÎ 9: Întreținerea spațiilor hoteliere
Cunoștințe

Abilități

Atitudini

9.1.1.Caracterizarea

9.2.1.Selectarea

9.3.1.

materialelor și

materialelor şi

responsabilităţii

echipamentelor necesare

realizarea

curăţeniei.

camerei, sub

efectuării

9.2.2.Efectuarea curăţirii

supraveghere.

curățeniei în diferite tipuri de

tipuri de spații

mobilierului

9.3.2.

spații hoteliere.

hoteliere.

celorlalte

9.1.2.Identificarea

inventarul

activităţilor de

spaţiului

echipamentelor

necesare

efectuării
curățeniei,

curăţare

în

diferite

necesare

în

şi

a

obiecte

din

de

9.2.3.Executarea

cazare.

Conținuturile învățării
Manifestarea
în

curăţeniei

Caracterizarea

Curățenia în spațiile
hoteliere
Materiale și echipamente necesare

stării mobilierului înainte

Activităţi de curăţenie necesare în

și după

spaţiul hotelier.

efectuarea curățeniei.

Ordinea de efectuare a curăţeniei

9.3.3.Conștientizarea

în grupurile sanitare.
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spaţiul hotelier.

operaţiilor de

propriilor

9.1.3. Cunoaşterea ordinii

curăţare a

nevoi de învățare.

de efectuare a curăţeniei în

mochetelor,

Echipamente necesare

grupurile sanitare.

covoarelor, pardoselii.

efectuării curăţeniei în spaţiile

9.1.4.Analiza obiectelor de

9.2.4.Verificarea

inventar din spaţiul de

mobilierului.

cazare.

9.2.5.Aranjarea patului

9.1.5.Cunoaşterea modului

9.2.6.Aranjarea

de

obiectelor personale ale

funcţionare al

clientului.

echipamentelor

necesare

consumabilelor

curăţeniei.

inventar.
de

și

stării

Obiectele de inventar din spaţiul
de cazare.

hoteliere.

9.2.7.Aranjarea

efectuării

9.1.6.Capacitatea

procese

din

a

lucra atât individual, cât și
în colaborare cu echipa.
În vederea centrării învăţării pe elev se recomandă :
•

Activitățile practice desfășurate de către elevi trebuie să fie clare, concise și să satisfacă nevoia elevului
de cunoaștere;

•

Promovarea metodelor active-participative, centrate pe elev care dezvoltă creativitatea și gândirea,
încurajând participarea;

•

Alegerea activităților trebuie să fie variate astfel încât indiferent de stilul de învățare toți elevii să
dobândească competențele necesare;

•

Folosirea metodelor de lucru precum observația, exercițiul individual, instruirea programată le oferă
elevilor o autonomie, îndrumare și orientare în activitatea practică;

•

Aplicarea strategiei diferențiate sau predare individualizată permite obținerea performanței maxime
posibile cum ar fi: învățarea,,pas cu pas,, învățarea între colegi, stimulează lucrul în echipă și evidențiază
comportamentul;

•

Organizarea comunicării interpersonale facilitează schimbul de idei între elevi;

•

Acordarea timpului necesar pentru asocierea informațiilor vechi cu cele noi și pentru ordonarea lor;

•

Evaluarea se realizează prin urmărirea pe parcursul activității practice a atitudinii elevilor(facilitarea
implicării elevilor, încurajarea atitudinii pozitive a acestora) precum și realizarea portofoliului de practică
care conține fișă individuală de observare, fișe tehnologice și fotografii cu produsele realizate.

12. Modalități de evaluare și reevaluare a pregătirii profesionale dobândite de practicant pe perioada stagiului de
pregătire practică
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Se recomandă următoarele modalităţi de evaluare:
- evaluare iniţială - prin test iniţial (operații simple tehnologice de realizare individual în care se observă
nivelul de îndeplinire a sarcinii, respectarea etapelor și timpul optim de realizare)
- observarea sistematică pe baza unei fișe de observație
-evaluare finală - prin proba practică de la sfârșitul stagiului, urmărind criteriile și indicatorii de realizare
a acestora ce sunt precizați în standardul de pregătire profesională al calificarii și care informează asupra
îndeplinirii criteriilor de realizare a cunoștințelor, abilităților și atitudinilor.

NOTĂ:
Se menționează toate rezultatele învățării planificate a fi dobândite pe parcursul stagiului de practică care face
obiectul contractului de pregătire practică. Ele trebuie să fie formulate măsurabil în raport cu competențele vizate la punctul
11 de mai sus.
Fiecărui rezultat al învățării definit, trebuie să-i fie alocată cel puțin o evaluare.
Am luat la cunoștință:
Nume elev / practicant

Semnătura
elev

Semnătură
cadru didactic

Semnătură
tutore

Data

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Notă:
Se înmânează câte un exemplar al prezentei anexe pedagogice cadrului didactic, tutorelui de practică și
practicantului sau părintelui/tutorelui legal al acestuia.

Programul de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor în România
Proiect: 2019-EY-PCVET-R2-0007

Anexa A
la contract
Școala: Liceul Tehnologic Special Beethoven Craiova
Anul școlar: 2021-2022
Calificarea: Lucrător hotelier
Nivel de calificare: 4
Clasa: a XI-a LH
Data: ………………
DECLARAȚIE DE ANGAJAMENT ELEV PRACTICANT
Am luat cunoștință de prevederile contractului privind efectuarea stagiului de pregătire practică și de conținutul
Anexei pedagogice, parte integrantă a contractului și mă oblig să respect obligațiile și responsabilitățile ce îmi revin în
calitate de elev practicant.
Elev practicant:
Numele și prenumele …………………………….
CNP ...................................................................
Semnătura ………………………
Data ............................
Cadrul didactic responsabil:
Numele și prenumele ………………………....
Semnătura ………………………
Data ............................

7

În cazul elevului minor

Părinte/tutore legal7:
Numele și prenumele ………………………
Semnătura ………………………….
Data ............................
Tutore de practică:
Numele și prenumele ……………………
Semnătura ………………………….
Data ............................

Programul de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor în România
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Anexa B
la contract
Școala: Liceul Tehnologic Special Beethoven Craiova
Anul școlar: 2021-2022
Calificarea: Lucrător hotelier
Nivel de calificare: 4
Clasa: a XI-a LH
Data: ………………
DECLARAȚIE DE ANGAJAMENT ELEVI PRACTICANȚI
Am luat cunoștință de prevederile contractului privind efectuarea stagiului de pregătire practică și de conținutul
Anexei pedagogice, parte integrantă a contractului și mă oblig să respect obligațiile și responsabilitățile ce îmi revin în
calitate de elev practicant.
Nr.
crt.

Numele și prenumele
elevului

CNP

Semnătura
elevului

Numele și prenumele
părintelui/tutorelui
(pentru elevii minori)

Semnătura
părintelui/tutorelui

1
2
3
4
5
6

Cadrul didactic responsabil:
Numele și prenumele ...................................
Semnătura ………………………
Data ............................

Tutore de practică:
Numele și prenumele .......................................
Semnătura ………………………….
Data ............................

