Metodologie de organizare şi desfăşurare a stagiilor de
pregătire practică pentru obţinerea calificării
profesionale de nivel 2
PROIECT
Art. 1. (1) Formarea profesională iniţială a elevilor prin învăţământul profesional şi tehnic
se încheie prin absolvirea ciclului superior al liceului tehnologic, când absolvenţii acestui
ciclu, care susţin şi sunt declaraţi reuşiţi la examenul de certificare a calificării
profesionale, primesc certificat de nivel 3 de calificare.
(2) Înscrierea la examenul de certificare a calificării profesionale de nivel 3 nu este
condiţionată de certificarea calificării profesionale de nivel 2, conform prevederilor
legale.
Art. 2. Absolvenţii ciclului inferior al liceului tehnologic, elevii care au promovat clasa a Xa, pot opta pentru obţinerea certificării unei calificări profesionale de nivel 2, după
efectuarea unui stagiu de pregătire practică, cu durata de 6 (şase) luni, în condiţiile
reglementate de prezenta Metodologie.
Art. 3. (1) Stagiile de pregătire practică, cu durata de 6 luni, au drept scop obţinerea unei
calificări profesionale de nivel 2.
(2) Realizarea activităţilor prevăzute de stagiile de pregatire practică completează
pregătirea profesională din ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, şi asigură
dobândirea tuturor competenţelor, ca rezultate ale învăţării, prevăzute de Standardul de
Pregătire Profesională (SPP) corespunzător unei calificări de nivel 2.
Art. 4. (1) Stagiile de pregătire practică a elevilor cuprind ore de laborator tehnologic şi
ore de instruire practică.
(2) Planurile de învăţământ corespunzătoare tuturor calificărilor, în care este prevăzut
numărul de ore alocat pregătirii practice, se aprobă prin ordin de ministru.
Art. 5. (1) Durata stagiile de pregătire practică este de 6 luni şi cuprinde 720 de ore de
pregătire practică de specialitate.
(2) Prezenţa elevilor la toate orele de pregătire practică este obligatorie.
(3) Activităţile la care, din diverse motive, elevii au absentat se recuperează, sub
îndrumarea personalului responsabil, după un program stabilit de comun acord.
Art. 6. (1) Stagiile de pregătire practică se organizează astfel încât să fie asigurate
condiţii optime pentru dobândirea rezultatelor învăţării prevăzute în curriculum. Acestea
se pot organiza, după caz, atât în laboratoarele de specialitate şi în atelierele unităţii de
învăţământ, cât şi la agenţii economici parteneri în pregătirea profesională a elevilor.
(2) Orarul stagiilor de pregătire practică va fi elaborat în funcţie de programul de lucru al
agenţilor economici parteneri şi de posibilităţile elevilor de a participa la pregătirea
practică.
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Art. 7. Stagiile de pregătire practică se desfăşoară respectând structura anului şcolar
aprobată prin ordin de ministru.
Art. 8. Pregătirea practică la agenţii economici se organizează numai în condiţiile
existenţei acordurilor de colaborare în acest sens, concretizate în convenţii privind
efectuarea stagiului de pregătire practică, conform Ordinului MECT nr. 1702 din
06.08.2007, privind efectuarea stagiului de pregătire practică în întreprindere/instituţie
publică de către elevii din învăţământul profesional şi tehnic.
Art. 9. Stagiile de pregătire practică se planifică anual şi se organizează la nivel judeţean
în următoarele etape:
- Până la 15 octombrie, oferta unităților de învățământ privind calificările
profesionale de nivel 2, pentru care își propun să organizeze stagii de pregătire
practică, pentru anul şcolar următor, este definitivată la nivelul consiliilor de
administraţie ale şcolilor şi negociată în cadrul consiliilor de administraţie ale
Inspectoratelor Școlare Județene (IȘJ) /al Municipiului București (ISMB),
împreună cu reprezentanţi ai agenţilor economici şi ai Comitetelor Locale de
Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formare Profesională (CDLPS);
- Până la 1 noiembrie, oferta tuturor unităților de învățământ din județ/municipiul
București privind stagiile de pregătire practică, avizată de către CLDPS-uri şi
aprobată de consiliile de administraţie ale Inspectoratelor Școlare Județene/al
Municipiului București, este făcută publică.
- Pînă la 15 noiembrie, elevii solicită înscrierea pentru stagiile de pregătire practică
și optează pentru una din calificările profesionale de nivel 2 pentru care se
organizează stagii de pregătire practică. Opţiunile acestora sunt colectate de
către secretariatele unităţilor şcolare, pe baza acestor opţiuni se constituie
colectivele de elevi pentru stagiile de pregătire practică, iar situaţia opţiunilor este
trimisă la ISJ-uri/ ISMB.
- Până la 30 noiembrie, ISJ-urile/ ISMB centralizează situaţia pe calificări a
înscrierilor înregistrate de unităţile şcolare din județ/municipiul București pentru
stagiile de pregătire practică şi o transmit unităţilor de învăţământ profesional și
tehnic pentru a fi făcută publică.
- Până la 30 noiembrie, ISJ-urile/ ISMB solicită unităților de învățământ să
consilieze elevii în vederea refacerii cererilor de înscriere pentru stagiile de
practică. Sunt avuți în vedere elevii care au optat inițial pentru calificări pentru
care numărul cererilor de înscriere înregistrate nu permite funcționare legală a
grupelor. Situaţia finală a înscrierilor este transmisă în termen de o săptămână
Inspectoratului Școlar Județean, respectiv a Municipiului București.
- Până la 10 decembrie, ISJ-urile/ ISMB centralizează situaţiile finale privind
calificările profesionale de nivel 2, pentru care organizează stagii de pregătire
practică fiecare unitate de învățământ în anul şcolar următor şi o cuprinde în
proiectul planului județean de şcolarizare.
Art. 10. Stagiile de pregătire practică sunt organizate de unităţile de învăţământ pentru
grupe de elevi, în funcţie de calificarea care va fi dobândită, respectând legislaţia privind
sănătatea şi securitatea în muncă.
Art. 11. (1) Pregătirea practică a elevilor va fi realizată și coordonată de profesori de
specialitate, de maiştri instructori şi de tutori din partea agenţilor economici.
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(2) Atribuţiile acestora sunt cele cuprinse în Convenţia-cadru privind efectuarea stagiului
de pregătire practică la agenţii economici de către elevii din învăţământul profesional şi
tehnic, aprobată prin OMECT Nr. 1702 din 06.08.2007.
(3) Evaluarea rezultatelor elevilor se va face pentru fiecare modul pentru care s-au
organizat activităţi de pregătire practică, cu note de la 1 la 10.
(4) Nota minimă de promovare a stagiului de pregătire practică pentru fiecare modul
este 6.
(5) După caz, elevul are posibilitatea să reia unele dintre activităţile de pregătire
practică, pentru a atinge, cel puţin, nivelul minim de performanţă necesar promovării.
Art. 12. (1) Încadrarea cadrelor didactice care realizează pregătirea practică se face în
funcţie de specializarea acestora și prevederile planului de învățământ. Orele predate
sunt incluse în norma didactică, în cumul sau în plata cu ora, după caz.
(2) Orele se normează, pentru fiecare grupă de elevi pregătiţi pentru o aceeaşi calificare,
conform repartiţiei orelor din planul de învăţământ aprobat pentru cultura de specialitate
şi stagiile de pregătire practică.
Art. 13. (1) În baza cererile aprobate de înscriere ale absolvenţilor pentru desfăşurarea
stagiilor de pregătire practică se constituie grupele de elevi pentru fiecare calificare, iar
secretarul unităţii de învăţământ consemnează în registrul matricol volumul si pagina
unei noi partide, corespunzătoare programului de formare profesională de nivel 2 de
calificare, unde vor fi înscrise numai informațiile privind modulele pentru care se
realizează pregătirea practică şi rezultatele obţinute de elevi.
(2) Prezența și rezultatele şcolare curente obţinute de elevi la pregătirea practică sunt
înscrise într-un catalog întocmit în acest scop.
(3) Disciplinele studiate vor fi trecute în documentele școlare “Stagiu de pregătire
practică –Modulul …”.
(4) Foaia matricolă eliberată la cerere va fi completată și cu menţionarea stagiilor de
pregătire practică realizate pentru fiecare modul.
(5) În raportările statistice ale unității de învățământ, stagiile de pregătire practică vor fi
alocate programelor de formare profesională cu finalitate calificări profesionale de nivel
2.
Art. 14. (1) La sfârşitul stagiului de pregătire practică elevii care au promovat toate
modulele au dreptul de a se înscrie la examenul de certificare a calificării profesionale
de nivel 2.
(2) Certificarea calificării profesionale de nivel 2 se face conform metodologiei aprobate
prin ordin de ministru.
Art. 15. Prezenta metodologie se aplică începând cu anul școlar 2010-2011.
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