
 

 

Metodologia de desfăşurare şi asistenţă a stagiilor de practică în cadrul proiectului 

„Simulator de carieră” Cod proiect 90/6.13/6.14/108360 

Completari 

 

Având în vedere dispozițiile: 

- Ordonanței Militare nr. 2 din 21.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândire a COVID-
19, ținând seama de evaluarea realizată de Comitetul Național pentru Situații Speciale de 
Urgență, aprobată prin Hotărârea 13 din 21.03.2020; 

- Instructiunii nr. 4 / 12.03.2020 privind stabilirea unor masuri referitoare la implementarea 
proiectelor finanțate prin POCU 2014- 2020, ART 1, 2 și 3; 

- Hotararea Consiliului de Administratie al Universitatii Alexandru loan Cuza din lași din data de 
12.03.2020 cu privire la masurile implementate în Universitatea Alexandru loan Cuza din lași 
pentru prevenirea epidemiei; 

- Hotararea Consiliului de Administratie al Universitatii Stefan cel Mare din Suceava, din data 
de 11.03.2020 cu privire la masurile implementate în Universitatea Stefan cel Mare din 
Suceava pentru prevenirea epidemiei; 

 

Metodologia de desfăşurare şi asistenţă a stagiilor de practică în cadrul proiectului „Simulator de 
carieră” Cod proiect 90/6.13/6.14/108360 se modifica1 și va avea urmatoarele completari: 

 

1. Definiţii ale termenilor 
1) Stagiul de practică, reprezintă 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. In situatii de urgenta, la nivel local, regional sau national, stagiile de 
practică pot fi organizate si se pot desfășura folosind mijloace electronice 
(email, video conferințe). 

 

2. Legislaţia în vigoare 

Documentele de referinţă din cadrul legislaţiei în vigoare care reglementează organizarea şi 
desfăşurarea stagiilor de practică ale studenţilor sunt următoarele: 

 Legea nr. 258/2007 privind practica elevilor şi studenţilor; 
 Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 3955/2008 privind 

aprobarea Cadrului general de organizare a stagiilor de practică în cadrul 
 

1 Articolele necompletate isi vor pastra forma initiala si vor fi analizate conform Metodologiei de desfăşurare şi 
asistenţă a stagiilor de practică în cadrul proiectului „Simulator de carieră” Cod proiect 90/6.13/6.14/108360, publicata 
in data de 02.03.2020 disponibila accesand link-ul: https://www.okcenter.ro/simulator-de-cariera/ 

https://www.okcenter.ro/simulator-de-cariera/


 

programelor de studii universitare de licenţă şi masterat şi a Convenţiei-cadru 
privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii 
universitare de licenţă sau masterat; 

 Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului 
controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la 
entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, cu 
modificările şi completările ulterioare 

 ORDONANȚA MILITARĂ nr. 2 din 21.03.2020 privind măsuri de prevenire a 
răspândire a COVID-19 

 Decretul Președintelui României nr.195/2020 privind instituirea stării de 
urgență la nivel național, publicat în Monitorul Oficial al României, 

 

3. Cadrul general al desfăşurării şi asistenţei stagiilor de practicã 

Activitatea 3 / subactivitatea 3.1: Organizarea si derularea programelor de invatare la locul 
de munca 

În cadrul acestei activități se vor organiza și derula stagiile de pregătire practică la locul 
de muncă pentru grupul țintă selectat. In situatii exceptionale stagiile de practică pot fi 
organizate si se pot desfășura folosind mijloace electronice (email, video conferințe). 

 

4. Derularea stagiului de practică 

Activitatea de practică se desfăşoară ţinând cont de prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 
1/2011, Legea nr. 288 din 2004 privind organizarea studiilor universitare, Legea 258 din 2007 ce 
reglementează practica elevilor şi a studenţilor, precum şi a Ordinului Ministrului Educaţie, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 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. In situatii exceptionale, se pot aplica prevederi aprobate le nivel local, 
regional sau national bazate pe ordonante de urgenta sau decret prezidential.  
 
Studenţii au obligaţia de a se prezenta la locul de practică în perioada stabilită, să respecte 
regulamentul de ordine interioară impus de conducerea partenerului de practică, să-şi 
însuşească cunoştinţele cerute prin contractul individual de practică şi să elaboreze o prezentare 
a activităţii de practică printr-un caiet de practică.  
 
In contextul derulării online, studentului ii revin urmatoarele obligatii:  
- Studenții pot comunica cu tutorii de practică din bancă și ceilalti experti implicati în proiect 

prin intermediul mijloace electronice (email, chat, video conferințe); 
- Studentul are obligatia de a-si verifica emailul zilnic si de a completa sarcinile trasate de 

catre tutori prin intermediul emailului transmis.  
- Studentul are obligatia de comunica cu tutorele prin intermediul videoconferintei in 

intervalul 18:30 – 19:30 in vederea clarificarii aspectelor generale aprofundate in cursul 
zilei.  

- Monitorizarea modului de derulare a stagiului de practică din cadrul proiectului „Simulator 
de carieră” de către coordonatorii parteneri si experții grup țintă și stagii de practică 



 

(vizitele de monitorizare) va fi realizat prin intermediul mijloacelor electronice agreate de 
echipa de management a proiectului (ex., video-conferințe). În acest caz, experții grup țintă 
și stagii de practică, coordonatorul proiect – partener şi studenții vor folosi concomitent 
mijloacele electronice, iar dovada acestei întâlniri poate fi “print screen” după mijloacele 
electronice folosite. 

- Colocviul de practică în cadrul proiectului „Simulator de carieră” se poate organiza prin 
mijloace electronice agreate de echipa de management a proiectului (ex., video-conferințe). 

- Studenții pot utiliza platformele oficiale de interacțiune cu studenții, alături de portalul 
facultății pentru a încarcă caietul de practică, iar evaluarea caietelor de practica si 
susținerea colocviului se vor face utilizând mijloacele electronice (email, video conferințe) 

- studentului ii vor fi furnizate datele de contact ale tutorului prin intermediul carora tutorele 
de practica poate fi contactat online pentru desfasurarea in bune conditii a stagiului de 
practica. 

- studentul va primi pe email materiale in format electronic ( documente, inregistrari video-
audio, tutoriale etc) si bibliografie pe care sa le utilizeze pentru insusirea cunostintelor 
necesare si pentru a acoperi tematica solicitata prin temele si optiunile de practica pentru 
care studentul a optat la demararea stagiului. 

- studentul va formula intrebari legate de materialele mentionate la punctul anterior si le va 
transmite pe email catre tutore in vederea discutarii in mod direct prin videoconferinta 
disponibila zilnic in intervalul 18.30-19.30. 

- solutionarea sarcinilor si/sau a temelor primite de la tutore de catre student va fi luata in 
considerare in procesul de evaluare a stagiului. 

- sarcinile trasate prin email si orice comunicare prin mijloace electronice intre student si 
tutore, respectiv coordonator de practica din partea universitatii, vor fi utilizate in cadrul 
proiectului pentru a face dovada catre organismele finantatoare a desfasurarii in bune 
conditii a activitatilor de practica. 

 

Completarile prezentate mai sus intra in vigoare de la data de 1 aprilie 2020 si se aplica pana la noi 
reglementari.  

 

 

Aprobat 

Loredana Șocîte 

Manager de proiect 
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