
 

ANEXA nr. 2 la Hotărâre CA nr.4240 /27.05.2020 

Propunere de modificare și completare a 

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea practicii în cadrul 

programelor de studii universitare de licență și masterat 

pentru organizarea și desfășurarea practicii în perioada de suspendare a 

activităților didactice față în față 

Se introduce articolul 25: 

(25) În perioada de suspendare a activităților didactice față în față, în cadrul programelor de 

studii universitare de licență și masterat, pentru efectuarea practicii studenților se vor aplica 

următoarele prevederi suplimentare: 

(a) prin excepție de la prevederilor articolelor (5), (6) și (7), atât practica de domeniu cât și 

cea de specialitate se desfășoară în sistem de învățământ la distanță prin comunicații 

electronice (on-line); 

(b) prin excepție de la prevederile articolului (8), pentru efectuarea practicii studenții vor 

realiza o documentare din surse disponibile on-line (materiale video și/sau audio, 

înregistrate sau transmise în direct, cărți, documente normative, articole tehnice științifice 

etc.) și vor întocmi un referat privitor la un subiect din domeniul programului de studii 

folosind materialele furnizate; 

(c) departamentele care au în sarcină practica, conform notelor de comandă, întocmesc lista 

subiectelor care fac obiectul practicii, le atribuie studenților și le comunică pentru afișare 

on-line în secțiunea destinată practicii din site-ul facultății sau DPPD, după caz, cu cel 

puțin o lună înainte de finalizarea stagiului de practică; 

(d) condițiile minimale privind referatele se stabilesc de către conducerea facultăților sau 

DPPD; după caz, și se comunică studenților cu cel puțin o lună înainte de finalizarea 

stagiului de practică prin afișare pe site-ul propriu, în secțiunea dedicată practicii; 

(e) efectuarea practicii on-line se realizează de către fiecare student individual, fără 

încheierea de convenții cadru între UTCB și parteneri de practică; 

(f) prin excepție de la prevederile articolului (9), facultatea pune la dispoziția studenților 

metodologia completată cu situația de suspendare  a activităților didactice față în față; 

(g) în cazul studenților care optează pentru efectuarea practicii de specialitate în perioada de 

suspendare a activităților didactice față în față în cadrul unei companii aceștia depun o 

cerere (Anexa 4) prin care se angajează să efectueze stagiul de practică pe cont propriu și 

să respecte calendarul și toate cerințele impuse de decanatele facultăților sau DPPD, 

privind desfășurarea practicii în afara programului agreat la nivelul universității; în acest 

caz nu este necesară completarea unei convenții cadru de practică (Anexa 1), deoarece 

întreaga responsabilitatea este în sarcina studentului și a organizatorului stagiului de 

practică; 

(h) în cazul studenților care au ales să efectueze practica de specialitate în cadrul unor 

proiecte finanțate, aceasta se va desfășura integral online la partenerii din localitățile sau 

județele de domiciliu ale studenților, conform cerințelor proiectului; dacă sunt studenți 

care au încheiate acorduri cu parteneri de practică eligibili în proiect, acestora li se va 

echivala stagiul; 

(i) în cazul studenților care optează pentru efectuarea practicii de domeniu în perioada de 

suspendare a activităților didactice față în față într-un cadru organizat, aceștia depun o  

cerere (Anexa 5) prin care se angajează să efectueze stagiul de practică pe cont propriu și 



 

să respecte calendarul și toate cerințele impuse de decanatele facultăților, privind 

desfășurarea practicii în afara programului agreat la nivelul universității; 

(j) prin excepție de la prevederile articolului (23), la evaluarea prin colocviu se ține seama de 

calitatea referatului întocmit de student și, la decizia consiliului facultății sau DPPD, după 

caz, de cunoștințele practice dobândite verificate prin examinare on-line în acord cu 

prevederile Regulamentului privind desfășurarea activităților didactice asistate prin 

comunicații electronice la distanță (on-line) în Universitatea Tehnică de Construcții 

București, atât pentru studenții care efectuează practica în cadrul programului pus la 

dispoziție de facultăți sau DPPD cât și pentru cei care se încadrează la literele (g) și (h); 

(k) prin excepție de la prevederile articolului (24), în cazul nepromovării colocviului la 

disciplina de practică acesta se reface în regimul examenelor restante în sesiunile 

următoare. 

(l) studenții străini care optează sa efectueze stagiul practică în țările lor de origine, la 

societăți comerciale din aceste țări pentru care se accepta efectuarea activității cu 

prezență fizică, daca nu exista restricții in acest sens in tarile respective, vor depune o 

declarație pe proprie răspundere în acest sens (Anexa 6); în cazul în care, în momentul 

începerii stagiului practicii, la locul desfășurării practicii intervin reglementari naționale 

care impun restricții de desfășurare a activităților față în față, studenți vor desfășura 

practica online la UTCB, prin depunerea unei cereri (Anexa 7). 

  



 

Anexa 4 - Metodologie privind organizarea și desfășurarea practicii în cadrul programelor de 

studii universitare de licență și masterat 

 

Cerere pentru efectuarea practicii de specialitate în perioada situației de suspendare a 

activităților didactice față în față în cadrul unei companii  

 

Doamnă/Domnule Decan, 

Subsemnatul(a) ............................................................................................................. , 
 

student(ă) la Universitatea Tehnica de Construcții București, 

Facultatea ……………………………………….........………………………………………

……………….. la programul de studii universitare de 

licență …………………………………………………………………………………………

………….... 

an de studiu……..., anul universitar………………………….forma de învățământ zi, vă rog 

să îmi aprobați să efectuez stagiului de practică de specialitate pe cont propriu: 

- la societatea comercială ....................................................................................................... ....., 

- cu domeniul de activitate ................................................................................................... ......, 

- cod CAEN activ (domeniul construcții) ............................................................................. ....., 

- reprezentată de ................................................................................................................... ......, 

- având funcția 

de...........................................................................................................................,  

- persoană de contact..................................................................................................................., 

- telefon .............................................................................................. ........................................., 

 
În cazul în care desfășurarea stagiului de practică include și activitate fațăf în față: Declar pe proprie răspundere că 

îmi asum derularea de activități față în față în cadrul stagiului de practică ales, în condițiile respectării tuturor 

regulilor impuse de autoritățile statului pentru evitarea propagării infecțiilor COVID-19. 

 

Înainte de începerea stagiului de practică, reprezentantul societății comerciale are obligația de a face studentului 

instructajul cu privire la normele de securitate și sănătate în muncă, în conformitate cu legislația în vigoare, precum 

și pentru comunicarea regulilor de prevenire a riscurilor profesionale. 



 

 

Data: Semnătura: 

......................................... ................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa 5 - Metodologie privind organizarea și desfășurarea practicii în cadrul programelor de 

studii universitare de licență și masterat 

 

Cerere pentru efectuarea practicii de domeniu în perioada situației de suspendare a activităților 

didactice față în față într-un cadru organizat care respectă măsurilor de distanțare socială 

valabile la momentul efectuării stagiului 
 

Doamnă/Domnule Decan, 

 

 

Subsemnatul(a) ............................................................................................................. , 
 

student(ă) la Universitatea Tehnica de Construcții București, 

Facultatea ……………………………………….........………………………………………

……………….. la programul de studii universitare de 

licență …………………………………………………………………………………………

………….... 

an de studiu……..., anul universitar………………………….forma de învățământ zi, vă rog 

să îmi aprobați să efectuez stagiului de practică de domeniu pe cont propriu: 

- în 

cadrul .....................................................................................................................................

.. 

- având ca îndrumător din partea UTCB ..................................................................................  

 

*În cazul în care desfășurarea stagiului de practica include si activitate față în față: Declar pe proprie răspundere că 

îmi asum derularea de activități față în față în cadrul stagiului de practică ales, in condițiile respectării tuturor 

regulilor impuse de autoritățile statului pentru evitarea propagării infecțiilor COVID-19. 

 

Înainte de începerea stagiului de practică, organizatorul are obligația de a face studentului instructajul cu privire la 

normele de securitate și sănătate în muncă, în conformitate cu legislația în vigoare, precum și pentru comunicarea 

regulilor de prevenire a riscurilor profesionale. 

 

 

Data: Semnătura: 

......................................... .................................................. 



 

Anexa 6 - Metodologie privind organizarea și desfășurarea practicii în cadrul programelor de 

studii universitare de licență și masterat 

  

Cerere pentru efectuarea practicii de specialitate la parteneri de practică care presupun 

prezența fizică la locul de practică în perioada de suspendare a activităților didactice față în 

față - pentru studenții care desfășoară practica de specialitate în alte țări 

  

Doamnă/Domnule Decan, 

  

Subsemnatul 

(a) ................................................................................................................................... , 

student(ă) la Universitatea Tehnica de Construcții București, 

Facultatea ……………………………………….........……………………………………………

………….. la programul de studii universitare de licență / 

masterat …………………………………………………..........an de studiu ……..., anul 

universitar …………………………. forma de învățământ zi, va rog să îmi aprobați efectuarea 

pe cont propriu a stagiului de practica care presupune si desfășurarea de activități față în 

față la: 

 Societatea comercială ....................................................................................................... ....., 

-          cu domeniul de activitate............................................................................................... ......, 

-          reprezentată de................................................................................................................ ......, 

-          având funcția 

de...........................................................................................................................,  

-          persoană de contact..................................................................................................................., 

-          telefon.............................................................................................. ........................................., 

Declar pe proprie răspundere că îmi asum derularea de activități față în față în cadrul stagiului de practică ales, in 

condițiile respectării tuturor regulilor impuse de autoritățile statului pentru evitarea propagării infecțiilor COVID-19 

(daca este cazul). 

Înainte de începerea stagiului de practică, reprezentantul societății comerciale are obligația de a face studentului 

instructajul cu privire la normele de securitate și sănătate în muncă, în conformitate cu legislația în vigoare, precum 

și comunicarea regulilor de prevenire a riscurilor profesionale. 

 

  

Data:                                                                         Semnătura: 

.........................................                                          ................................................... 

  



 

Anexa 7 - Metodologie privind organizarea și desfășurarea practicii în cadrul programelor de 

studii universitare de licență și masterat 

  

Cerere pentru efectuarea practicii de specialitate la UTCB în perioada de suspendare a 

activităților didactice față în față - pentru studenții care desfășoară practica în alte tari 

  

Doamnă/Domnule Decan, 

  

Subsemnatul 

(a) ................................................................................................................................... , 

 student(ă) la Universitatea Tehnica de Construcții București, 

Facultatea ……………………………………….........……………………………………………

………….. la programul de studii universitare de licență / 

masterat ………………………………………………an de studiu ……..., anul 

universitar …………………………. forma de învățământ zi, va rog sa îmi aprobați efectuarea 

stagiului de practica la UTCB în sistem de învățământ la distanță prin comunicații electronice 

(on-line). 

  

Opțiunea mea de a urma stagiul de practica la UTCB survine in urma reglementarilor naționale 

din ........................................(tara) care restricționează activitățile față în față și care fac 

imposibilă efectuarea stagiului ales inițial la societatea ........................................................ 

  

 

 

 

 

  

Data:                                                                         Semnătura: 

.........................................                                          ................................................... 

 

 


