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I. Preliminarii 

Stagiile de practică constituie o parte integrantă a procesului de formare profesională la 

specialitatea „Securitatea şi sănătatea în muncă", care asigură realizarea principiilor 

fundamentale ale procesului de formare profesională iniţială şi dinamica actului de însuşire a 

comportamentului profesional, reprezintă segmentul de interferenţă dintre procesul de studii 

şi activitatea profesională, este o  probă de adaptare şi integrare în domeniul profesional. 

Scopul ,,Practicii de specialitate I,, constă în integrarea, specializarea cunoştinţelor teoretice şi 

formarea competenţelor profesionale pentru dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor practice 

ale elevilor. 

Stagiile de practică sunt obligatorii, constituie o condiţie de promovare la anul următor de 

studii. Au menirea de a îmbina sfera educaţională cu cea profesională. 

Practica se realizează pe parcursul a 5 săptămâni, cu o durată de 150 ore în semestrul IV, al 

anului II de studii.  

Obţinerea cunoştinţelor şi deprinderilor profesionale, pregătirea elevilor pentru studierea 

conştientă şi aprofundată a unităţilor de curs fundamentale şi de specialitate se realizează în 

cadrul practicii de specialitate I. 

Unităţile de curs care stau la baza executării sarcinilor/activităţilor în cadrul stagiului de 

practică respectiv sunt:  

- Elemente de securitate şi sănătate în muncă,  

- Particularităţi tehnice şi tehnologice a entităţilor economice I,  

- Particularităţi tehnice şi tehnologice a entităţilor economice II,  

- Particularităţi tehnice şi tehnologice a entităţilor economice III,  

- Echipamente de protecţie individuale şi colective,  

- Pregătirea şi realizarea controlului SSM al entităților economice. 

 

II. Motivaţia, utilitatea stagiului de practică pentru dezvoltarea profesională 

Fiind un element principal al procesului educaţional şi al activităţii profesionale, stagiul de 

practică asigură formarea competenţelor profesionale şi acumularea experienţei privitor la 

organizarea şi realizarea activităţilor în domeniul profesional. 

Stagiile de practică reprezintă un element esenţial şi în cadrul socializării profesionale a 

elevilor. Succesul absolvenţilor pe piaţa muncii va depinde, în mare măsura, de gradul în care 

aceştia vor cunoaşte specificul activităţii profesionale. 

„Practica de  specialitate I" urmăreşte următoarele obiective: 

- să furnizeze elevului practicant cunoştinţe practice despre modul, în care funcţionează 

diferite  departamente ale întreprinderilor industriale; 

- să ofere posibilitatea elevilor practicanţi de a obţine experienţă prin intermediul 

contactelor stabilite în cadrul activităţii zilnice; 

- să formeze deprinderi de planificare a activităţii zilnice şi de autocontrol asupra realizării 

măsurilor planificate; 

- să studieze actele  tehnologice şi normative ce reglementează activitatea entităţilor 

economice; 
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- elevul să se familiarizeze cu structura, modul de organizare și activitatea organizațiilor de 

profil, cu particularitățile și volumul atribuțiilor de serviciu. 

O componentă esenţială a instruirii o constituie implicarea elevilor în aplicarea practică a 

cunoştinţelor teoretice acumulate. Obiectivul fundamental al acestei activităţii este 

dobândirea de către elevi a abilităţilor practice printr-o implicare directă alături de specialiştii 

din domeniul specific specialităţii. 

În cadrul stagiului practicii de specialitate I, elevii dobândesc abilităţi primare în domeniul 

specializării alese, bazate pe o unitate de curs de specialitate sau una care formează bazele 

inginereşti ale specializării. 

Importanța practicii de specialitate I constă în faptul că pe parcursul stagiului vor fi realizate acele 

activităţi şi sarcini de lucru în entităţile economice, corespunzătoare nivelului lor de instruire la 

unităţile de curs studiate în cadrul instituţiei de învăţământ. Acest lucru le va permite elevilor să 

identifice particularitățile sistemul de muncă din punct de vedere tehnologic și de securitate și 

sănătate în muncă şi să caracterizeze sistemul de muncă din punct de vedere tehnologic, tehnic  și 

de securitate și sănătate în muncă. 

Importanţa şi atractivitatea unui astfel de stagiu se mai manifestă şi prin însuşirea şi 

dezvoltarea unor abilităţi profesionale aplicate, precum munca în echipă, şansa de a câştiga 

experienţa profesională reală şi, la final, de a obţine un loc de muncă permanent în domeniul 

de lucru ales. 

Stagiul de practică, conform standardului de calificare, se va realiza în cadrul a două entități 

economice. 

III. Competențele profesionale specifice  

CS1. Descrierea specificului tehnologic, tehnic și organizatoric al entităților economice. 

CS2. Sistematizarea informațiilor documentate specifice sistemului de muncă în entitățile 

economice. 

CS3. Analiza securității locului de muncă.  

CS4. Evaluare sistemului de securizare colectivă și individuală pe fazele procesului de 

producție. 

CS5. Utilizarea limbajului tehnic şi a terminilor specifici domeniului SSM. 

 

IV. Administrarea stagiului de practică 
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V. Descrierea procesului de desfășurare a stagiului de practică 

Activități /Sarcini de lucru 
Produse de 

elaborat 

Modalități de 

evaluare 

Durata de 

realizare 

AS1. Instruirea în domeniul securității și 

sănătății în muncă şi pregătirea către 

realizarea stagiilor de practică.   

S1. Participarea la instructajul  introductiv-

general cu privire la normele de 

securitate și sănătate în muncă, în 

conformitate cu legislația în vigoare. 

S2. Specificarea normelor de 

comportament în timpul stagiilor de 

practică la entităţile economice. 

S3. Analiza metodelor de completare a 

raportului  stagiului de  practică, 

selectarea  materialelor sub formă de 

documente, scheme, poze. 

S4. Specificul completării agendei  

formării profesionale. 

 

Fişe individuale de 

evidență a 

instruirii  în 

domeniul SSM 

completate 

 

 

Fişe de 

documentare 

 

 

 

 

Prezentarea 

fișelor 

individuale 

 

 

 

 

Argumentarea 

fişelor 

 

 

12 

AS2. Caracteristica generală a structurii și 

organizării activității întreprinderii 

S1. Studierea caracteristicii generale a 

entității economice. Scurt istoric. 

S2. Descrierea  întreprinderii: 

- domeniul de activitate al entităţii 

conform (CAEM); 

- activitățile de bază și auxiliare; 

- numărul de angajaţi; 

- regimul de lucru; 

- caracteristica succintă a paginii Web 

a entităţii (dacă există). 

S3. Familiarizarea cu structura organizatorică 

a întreprinderii: relaţiile de 

interdependenţă între compartimente 

S4. Analiza documentelor care 

caracterizează structura formală a 

întreprinderii: fișa postului pentru 

diverse categorii de personal. 

S5. Identificarea mijloacelor de protecţie 

individuale şi colective necesare 

pentru asigurarea lucrătorilor 

întreprinderii. 

 

 

Argumentare 

scrisă 

 

Reprezentare 

grafică 

 

 

 

Rezumat scris 

 

 

 

fişe de 

documentare 

 

 

Investigație 

 

 

Prezentarea 

argumentării 

 

Prezentarea 

organigramei 

 

 

 

Prezentarea 

rezumatului 

 

 

Argumentarea 

fișelor 

 

 

Prezentarea 

investigației 

60 
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Activități /Sarcini de lucru 
Produse de 

elaborat 

Modalități de 

evaluare 

Durata de 

realizare 

AS3. Analiza procesului tehnologic al 

unității, complexului de mașini și 

mecanisme, utilajul tehnologic, 

aparatelor 

S1. Schiţarea şi descrierea  procesului 

tehnologic. 

S2. Certificarea echipamentelor de muncă 

utilizate în entitatea economică  

S3. Identificarea pericolelor în sistemul de 

muncă.   

S4. Identificarea factorilor nocivi (de risc) 

ai procesului de producţie 

S5. Specificarea echipamentelor de 

protecție specifice locurilor de muncă 

 

 

 

Schema grafică 

 

 

Tabel elaborat 

Documente 

tehnice 

Fişa de observare 

 

Fișă de 

documentare 

 

 

 

Prezentarea 

schemei 

 

Prezentarea 

tabelului 

 

Prezentarea 

fișelor 

60 

AS4. Analiza şi sistematizarea materialului. 

Redactarea agendei formării 

profesionale şi a raportului stagiului 

de practică 

S1. Completarea Agendei formării 

profesionale 

S2. Elaborarea Raportului stagiului de 

practică şi a portofoliului 

 

Portofoliul 

stagiului de 

practică 

 

Agenda formării 

profesionale 

 

Raportului 

stagiului de 

practică 

 

Prezentare 

electronică 

Prezentarea 

portofoliului 

 

Prezentarea 

agendei şi 

avizelor 

conducătorilor 

de practică 

Susţinerea 

publică a 

raportului 

Comunicarea 

prezentării 

18 

TOTAL   150 

VI. Sugestii metodologice 

„Practica de  specialitate I" se desfăşoară în baza Regulamentului privind organizarea şi 

desfăşurarea stagiilor de practică în învăţământul profesional tehnic postsecundar şi 

postsecundar nonterţiar, aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei nr. 1086 din 29 decembrie 

2016 şi a curriculumului stagiului de practică. Activităţile de practică se vor derula la agenţi 

economici având obiect de activitate în domeniul producției, serviciilor, în cadrul structurilor 

organizatorice specializate pe diverse activități. 

Ponderea subiectelor din conţinutul tematic este orientativă, cu intenţia păstrării echilibrului şi 

a diversităţii. Elevii vor alege, la îndrumarea coordonatorului de practică, exemple care 

corespund propunerilor de subiecte, cu menţionarea ponderii efective din timpul total 

efectuat pentru parcurgerea subiectelor. 
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Elevii vor respecta toate condiţiile impuse de regulamentele întreprinderii referitoare la acces, 

organizare, ordine interioară, siguranţă şi securitate în muncă. 

Elevii vor putea utiliza pentru documentare şi studiu mijloacele aprobate de întreprindere: 

notiţe, fotografii, copii ale documentelor, documentaţie tehnologică, pagini Web etc. 

VII. Sugestii de evaluare a stagiului de practică 

În timpul derulării stagiului de practică, conducătorii stagiului de practică vor evalua 

permanent nivelul competenţelor profesionale dobândite de elev, comportamentul şi 

modalitatea de integrare a acestuia în activitatea partenerului de practică (disciplină, 

punctualitate, responsabilitate în rezolvarea sarcinilor, respectarea Regulamentului intern al 

unităţii economice etc.). 

Periodic şi după încheierea stagiului de practică, elevul prezintă conducătorului de practică 

Agenda stagiului de practică completată în corespundere cu cerinţele specificate. 

Cadrele didactice vor elabora sarcini prin care vor orienta comportamentul profesional al 

elevului spre demonstrarea sistemului de cunoştinţe şi abilităţi. În acest scop, vor fi clar stabiliţi 

indicatorii şi descriptorii de performanţă a procesului şi produsului realizat de către elev. 

În calitate de produse pentru măsurarea competenţei se vor folosi, după caz: 

- fişe de studiu; 

- fişe tematice; 

- documente tehnice şi tehnologice; 

- poze; 

- scheme, tabele etc. 

Portofoliul este o metodă de evaluare prin care elevilor li se cere să realizeze o seamă de 

lucrări, pe parcursul instruirii. Aceste lucrări, cuprinzând fişe de observaţie, fişe de studiu, 

tabele, scheme, diagrame, prezentări şi altele. 

Agenda formării profesionale reprezintă un instrument de înregistrare şi monitorizare a 

activităţilor realizate de către elevi la locul de desfăşurare a stagiului de practică. 

Pe parcursul practicii, elevii întocmesc Raportul stagiului de practică, care constă din partea 

textuală, privind activitatea întreprinderii, conform programului. Raportul va cuprinde de 

asemenea şi o relatare despre activitatea personală pe parcursul practicii. 

În Raport se redă situaţia reală a sectoarelor întreprinderii, cu analize şi concluzii 

corespunzătoare. În ultima zi a stagiului de practică are loc susţinerea publică a practicii în baza 

Raportului întocmit, în faţa unei comisii de evaluare. 

Nota obţinută de către elev reprezintă atât rezultatul evaluării practicii de către cadrul didactic 

- conducător de practică, cât şi rezultatul evaluării comisiei, în urma prezentării şi susţinerii de 

către elev a materialelor de practică. 

La evaluare se va ţine cont de originalitatea, rigoarea argumentaţiei, relevanţa şi 

corectitudinea informaţiei, calitatea exprimării, corectitudinea, modul de prezentare. Acest din 

urmă element implică puterea de convingere, coerenţa exprimării. 

Produsele şi criteriile recomandate pentru evaluarea nivelului de dezvoltare a competenţelor 

profesionale sunt prezentate în tabelul de mai jos: 
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Nr. 

crt. 

Produse pentru 

măsurarea 

competenţei 

Criterii de evaluare a produselor 

1. 
Agenda formării 

profesionale 

• corectitudinea completării 

• analiza datelor 

• formularea concluziilor 

• respectarea cerinţelor prestabilite 

• evaluarea obiectivă a situaţiilor 

2. Raportul de practică 

• originalitatea abordării 

• abordarea structurală a raportului 

• valoarea şi utilitatea materialului obţinut 

• creativitatea 

• calitatea materialului 

• diversitatea surselor 

• expunerea propriei opinii 

• limbajul de expunere 

3. Portofoliul 

• completitudinea informaţiei 

• diversitatea actelor 

• corectitudinea îndeplinirii actelor 

• acurateţea completării documentelor 

• concludenta 

4. Rezumat  scris 

• Expune tematica lucrării în cauză. 

• Utilizează formulări proprii, fără a distorsiona mesajul lucrării 

supuse rezumării. 

• Textul rezumatului este concis şi structurat logic. 

• Foloseşte un limbaj bogat, adecvat tematicii lucrării în cauză. 

• Fidelitatea: înţelegerea esenţialului şi reproducerea lui, nu 

trebuie să existe contrasens; 

• Coerenţa: rezumatul are o unitate şi un sens evidente, lizibile 

pentru cei care nu cunosc textul sursă. 

• Progresia logică: înlănţuirea ideilor, prezentarea argumentelor 

sunt clare şi evidente. 

• Angajamentul autorului, aptitudine critică corect evaluată şi 

transpusă. 

• Respectarea modalităţilor de enunţare a textului sursă: 

rezumatul este o oglindă micşorată dar fidelă textului sursă. 

• Muncă pertinentă de reformulare: rezumatul nu este un colaj de 

citate. 

• Respectarea coeficientului de reducere a textului:1/4 din textul 

iniţial. 

• Stăpânirea normelor sintactice la nivel de prezentare logică a 

ideilor, frazelor, paragrafelor textului; 

• Text formatat citeţ, lizibil; plasarea clară în pagină. 
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Nr. 

crt. 

Produse pentru 

măsurarea 

competenţei 

Criterii de evaluare a produselor 

5. Fişe elaborate 

• Corespunderea termenilor de referinţă. 

• Corespunderea sarcinilor tehnice. 

• Corespunderea standardelor şi normativelor în vigoare. 

• Corectitudinea calculelor. 

• Fundamentarea deciziilor. 

• Completitudinea setului de documente. 

• Ţinuta lingvistică. 

• Ţinuta grafică. 

• Respectarea termenilor de elaborare. 

6.  Investigaţia 

• Definirea şi înţelegerea problemei investigate. 

•  Folosirea diverselor procedee pentru obţinerea datelor 

necesare. 

• Colectarea şi organizarea datelor obţinute. 

• Formularea şi verificarea ipotezei cu privire la problema luată în 

studiu. 

• Alegerea şi descrierea metodelor folosite pentru investigaţie. 

• Prezentarea metodelor de cercetare/laborator în ordinea în care 

au fost utilizate. 

• Comentariul comparativ al surselor de documentare. 

• Descrierea observaţiilor. 

• Interpretarea personala a rezultatelor cercetării; 

• Realizarea de desene, grafice, diagrame, tabele. 

• Selectarea şi oportunitatea surselor bibliografice. 

• Rezumarea celor constatate intr-o concluzie exprimata succint şi 

raportată la ipoteza iniţială. 

• Modul de prezentare. 

VIII. Cerințe față de locul de practică 

„Practica de specialitate I” elevii o efectuează în limitele timpului rezervat de 5 săptămâni, în 

volum de 150 ore, în cadrul a două entități economice, din domeniul de activitate conform 

Clasificatorului Activităților din Economia Moldovei (CAEM rev 2).  

Entităţile economice la care se recomandă realizarea stagiului de practică corespund 

următoarelor domenii ale economiei naţionale: 

- Industria uşoară;  

- Industria alimentară; 

- Agricultură; 

- Construcţiile;  

- Transportul şi depozitarea; 

- Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze; 

- Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente; 

- Distribuția apei; salubritate; 

- Fabricarea substanțelor, produselor chimice și farmaceutice etc. 
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Cerinţele generale înaintate către entitățile economice cu privire la desfăşurarea stagiilor de 

practică sunt următoarele:  

Entităţile tehnologice trebuie sa fie dotate corespunzător:  

- logistică, tehnică şi tehnologică, necesară valorificării cunoştinţelor teoretice, 

dobândite de elev în cadrul procesului de instruire la colegiu;  

- sa dispună de specialişti cu studii superioare în stare să coordoneze şi să participe la 

desfăşurarea stagiului de practică de specialitate II;  

- să desfăşoare programul de activitate astfel încât sa permită obținerea competențelor 

necesare conform planului; 

- în cadrul realizării stagiului de practică să se asigurare familiarizarea elevilor cu 

procesul tehnologic și utilajul din cadrul entității economice. 

- să se asigure păstrarea securității și sănătății elevilor implicați în realizarea stagiului de 

practică în cadrul entității economice. 

 

IX. Resursele didactice recomandate elevilor 

Nr. 

crt. 
Denumirea resursei 

Locul în care poate fi 

consultată/ accesată/ 

procurată resursa 

Numărul de 

exemplare 

disponibile 

1. 

Legea nr.186-XVI din 10.07.2008 

securităţii ş sănătăţii în muncă, Monitorul 

Oficial al R.M., 2008 nr. 143-144. 

Cabinet 

http://lex.justice.md/viewdo

c.php?id=328774&lang=1 
1 

2. 

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova 

nr. 95 din 05.02.2009 pentru aprobarea 

unor acte normative privind 

implementarea legii securităţii şi sănătăţii 

în muncă nr. 186-XVI din 10 iulie 2008. 

Cabinet 

http://lex.justice.md/viewdo

c.php?action=view&view=d

oc&id=330698&lang=1 

1 

3. 

Regulamentul privind modul de organizare 

a activităţilor de protecţie a lucrătorilor la 

locul de muncă şi prevenire a riscurilor 

profesionale, Monitorul Oficial Nr. 34-36 

(3367-3369) din 17. 02. 2009. 

Cabinet 

http://lex.justice.md/viewd 

oc.php?action=view&view= 

doc&id=330698=1 

1 

4. 

Pitariu Horia.D, Proiectarea fişelor de post, 

evaluarea posturilor de muncă şi a 

personalului. Ghid practic pentru 

manageri, Bucureşti, Irecson, 2006. 

Cabinet 1 

5. 
Cerinţe minime de securitate şi sănătate la 

locul de muncă HG 353/2010 
Internet 
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http://lex.justice.md/viewdoc.php?id=328774&lang=1
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=330698&lang=1
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=330698&lang=1
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=330698&lang=1
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=330698&lang=1

