
 
UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI’ DIN IAȘI 
FACULTATEA DE CONSTRUCȚII DE MAȘINI ȘI MANAGEMENT INDUSTRIAL 
strada Prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr.39 , Iași, 700050 
Telefon/Fax: 0232 – 242109 
http: www.cmmi.tuiasi.ro; e-mail: secretariat.cmmi@tuiasi.ro 
Nr._______/ ________________________ 
               CONVENȚIE  
    privind stagiul de practică al studenților, 
 
Încheiată  între studentul(a) _________________________________________________de la  Facultatea de 
Construcții de Mașini și Management Industrial, anul_____,Domeniul ________________________________, 
programul de studii_________________________________________, grupa __________________________ 

și 
Societatea Comercială (firma) ____________________________________________________________________ 
reprezentată prin Dl(Dna) ____________________________________________în calitate de Director, 

privind  efectuarea stagiului de practică. 
 
 Obiectul convenției: 
 Acordarea de  asistență tehnică de specialitate pentru efectuarea stagiului de practică. 
 
 Termenul convenției: 
 Activitatea de  practică se desfășoară în perioada 27.06.2022-15.07.2022, pe parcursul a 90 ore                                      
(3 săpt.,5zile/săpt.,6 ore/zi). 
 
 Obligațiile părților: 
A: Obligațiile studentului: 

 Studentul va prezenta Societății Comerciale (Firmei)Fișa disciplinei Practică de domeniu sau Practică de 
specialitate, aferentă domeniului/ specializării. 

 Studentul se va legitima cu carnetul de student, vizat pentru anul universitar 2021-2022 și cartea de  
identitate; 

 Studentul va respecta normele de protecția muncii și PSI, conform instructajului efectuat de Societate (firma). 
 Studentul are obligația de a prezenta rezultatele activității de practică reprezentantului Societății (Firmei)            

în vederea analizei și stabilirii calificativului. 
 După efectuarea stagiului de practică, studentul va transmite titularului de practică al grupei, la data stabilită 

cu acesta Caietul de Practică și cu Fișa de evaluare de la Societatea Comercială, în vederea susținerii 
Colocviului de Practică 

B: Obligațiile societății comerciale (firmei): 
 Societatea Comercială (Firma) va asigura asistență tehnică de specialitate și îndrumarea studentului pentru  

              efectuarea stagiului de practică, respectiv efectuarea instructajului pentru protecția muncii și PSI. 
 Reprezentantul societății va analiza activitatea desfășurată de student pe parcursul stagiului de practică și va 

stabili un calificativ  pe care il va transmite studentului, sub forma Fișei de evaluare (Anexa 1) 
   Dispoziții finale: 
 Clauzele convenției pot fi modificate cu acordul societății, facultății și studentului, materializate prin acte 
adiționale. 
 Încheiat astăzi_______________, în trei exemplare, câte unul pentru fiecare parte a  prezentei convenții. 
 Studentul are obligația de a depune și înregistra prezenta Convenție , semnată, la Secretariatul Facultății de 
CMMI până cel târziu la data de 15.06.2022. 
  
          Student, 

(Numele, prenumele și Semnătura) 
 
 
 
 
   DECAN,       DIRECTOR, 

Prof.dr.ing.Cătălin Gabriel Dumitraș   (Nume, prenume, semnătura și ștampila) 
 
 



ANEXA 1  Fișa de evaluare student 
 

FIŞA DE EVALUARE 
(se completează de către tutore) 

a studentului _______________________________________________________________________________ 

născut la data de _________________________, în localitatea _____________________________, cu adresa de 

domiciliu ______________________________________________________________________, înmatriculat la 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial, la 

studii universitare de licenţă, în anul universitar 2021 – 2022, grupa________, anul ________, domeniul de studii 

_________________________, specializarea __________________________, avȃnd numărul de telefon 

____________________ şi adresa de email  ____________________________ . 

Confirmăm prin prezenta că studentul menţionat a efectuat un stagiu de practică la 
______________________________________________________________________________________________ 

(denumire, date de contact ale Societății comerciale), 

în perioada 27.06.2022-15.07.2022, pe parcursul a 90 ore (3 săpt., 5 zile/săpt., 6 ore/zi). 
 

Studentul a avut ca tutore pe dl. /d-na ______________________________________, avȃnd funcţia de 

_________________________, telefon ___________________, email _________________________. 

 Ȋn urma analizei activităţii desfășurate de student pe perioada stagiului, considerăm că acesta a răspuns 
cerinţelor de la locul de practică, după cum urmează (se bifează situaţia considerată ca fiind corespunzătoare): 

Nr. 
crt. Criteriu Nesatisfăcător Satisfăcător Bine Foarte Bine Excelent Observaţii 

1. Conştiinciozitate şi punctualitate în 
ce privește programul de lucru. 

      

2. Cunoştinţe teoretice.        
3. Abilităţi practice dobândite.       
4. Atitudinea faţă de colegi şi faţă de 

personalul societății. 
      

5. Abilități de lucru în echipă.       
6. Calităţi personale.       
7. Respectarea Regulamentului de 

ordine interioară. 
      

APRECIERE GENERALĂ       

 

Data completării:_____________ 

DIRECTOR, 

(nume, prenume, semnătură, stampilă) 

 

 
Tutore, 

(nume, prenume, semnătură) 
 

 
 


