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PARTEA I 

 

1. ORGANIZAREA PRACTICII 

DE SPECIALITATE 

 

1.1. Prevederi legale cu privire la organizarea 

practicii de specialitate 

 

Documentul cadru cu privire la organizarea practicii de specialitate 

este Legea 258 din 19/07/2007, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 

493 din 24/07/2007, cu modificările şi completările ulterioare ( a se vedea 

Legea nr. 9/2015), precum şi Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi 

Tineretului, nr. 3.955 din 9 mai 2008 privind aprobarea Cadrului 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 sau masterat. Prezentăm mai jos, în extras, 

conţinutul unor articole semnificative ale legii nr. 258/2007: 
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CAPITOLUL I 

Dispoziţii generale 

 

Art. 1. - Practica este activitatea desfăşurată de elevi şi studenţi, în 

conformitate cu planul de învăţământ, care are drept scop verificarea 

aplicabilităţii cunoştinţelor teoretice însuşite de aceştia în cadrul 

programului de instruire.  

Art. 2. - Practicantul este elevul sau 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. 

Art. 3. - (1) Organizatorul de practică este unitatea sau instituţia 

de învăţământ preuniversitar, respectiv universitar, care desfăşoară 

activităţi instructiv-educative şi formative.  

(2) Partenerul de practică este o instituţie centrală ori locală, o 

societate comercială sau orice altă persoană juridică ce desfăşoară o 

activitate în corelaţie cu specializările cuprinse în nomenclatorul 

Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi care poate participa la 

procesul de instruire practică a studenţilor şi elevilor. 

(3) Cadru didactic supervizor - persoana desemnată de 

organizatorul de practică, care va asigura planificarea, organizarea şi 

supravegherea desfăşurării stagiului de practică. 

(4) 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. 


