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ACORD DE ÎNVĂȚARE 
 

Acordul de învățare reprezintă partea finală de evaluare a stagiului de pregatire practică în 
companii prin care tutorele va masura eficienta întregului proces aplicativ-educativ. Evaluarea 
urmărește masura în care elevii și-au achiziționat rezultatele învățării propuse pentru clasele a XII-
a de la profilul Servicii, specializarea Tehnician in activități de poștă și realizată prin Proiectul 
2020-EY-PCVET-0001.  

În timpul derulării stagiului de practică, tutorele de practică va evalua elevul în permanenţă. 
Scopul acestei evaluări este acela de verificare a competenţelor profesionale dobândite, a 
comportamentului, precum şi a modalităţii de integrare a elevului în activitatea partenerului de 
practică. 

Nr. 
crt 

Criterii de realizare si 
ponderea acestora 

Indicatori de realizare si ponderea acestora 

1 Primirea si 
planificarea sarcinii de 
lucru 

20
% 

Respectarea nomelor de etica profesionala. 
Respectarea orarului proiectului - etape, date, 
termene-limită 
Planificarea proceselor, activitatilor (informare, 
cercetare, realizare) la nivelul unei unitati 
economice. alegerea metodelor de lucru 

20% 
 
40% 
 
 
40% 

2 Realizarea sarcinii de 
lucru 

30
% 

Folosirea corespunzatoare a informatiilor, 
materialelor, echipamentelor, documentelor si a 
procedeelor de realizare a proiectului . 
Folosirea corespunzatoare a  indicatorilor  
existenti la nivelul unitatii economice privind 
structura serviciilor de comunicare cu publicul, 
corespondenta, PR. 
Măsurarea și compararea rezultatelor,  utilizarea 
corespunzătoare a bibliografiei in realizarea 
proiectului, a materialelor,   corectitudinea și 
acuratețea tehnică, organizarea ideilor și 
materialelor într-un raport, calitatea prezentării. 

30% 
 
 
 
40% 
 
 
 
30% 

3 Prezentarea si 
promovarea sarcinii 
de lucru 

20
% 

Folosirea corecta a terminologiei de specialitate. 
Argumentarea modului de realizare a etapelor 
proiectului la nivelul departamentelor si 
asigurarea calitatii sarcinilor de lucru. 
Indicarea cailor de imbunatatire si dezvoltare a 
activitatii. 

20% 
 
40% 
 
40% 

 
Procente Calificativul Nota 
100-90% Foarte bine 10 
90-80% 9 
80-70% Bine 8 
70-60% 7 
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60-50% Satisfacator 6 
50-40% 5 
40-10% Nesatisfacator 4-1 

 
Fișă de evaluare a stagiului de practică 
(se completează de către tutorele de practică) 

  
Prin prezenta certific faptul că elevul practicant (nume, prenume) 

…..…......................................................................., a desfășurat un stagiu de practică de 150 de 
ore în cadrul (denumirea organizației-gazdă) Primăriei municipiului Buzău în perioada 
..................................... în conformitate cu prevederile Convenției Cadru semnate cu (denumire 
partener) ....................................., cu următoarele rezultate:  

 
A. Nivelul de dobândire a competențelor profesionale  

 
1. Cunoașterea și înțelegerea principalelor funcțiuni ale organizației gazdă, respectarea nomelor 

de etica profesionala, respectarea normativelor in functie de activitatea desfaurata in cadrul 
unitatii economice analizate. 

 
Calificativ acordat: Nesatisfăcător 
Satisfăcător Bine  

           Foarte bine  
 
2. Deprinderea cu modul de aplicare a metodelor, tehnicilor și instrumentelor de lucru în situații 
bine definite din organizația gazdă, planificarea proceselor, activitatilor de informare, de cercetare 
si de realizare la nivelul unei unitati economice, alegerea metodelor de lucru. 

Calificativ acordat: Nesatisfăcător Satisfăcător Bine  
    Foarte bine  
 
3. Elaborarea și redactarea pe etape a proiectului au fost făcute într-un mod consistent și 
concomitent, conform cerințelor proiectul si demonstrează completitudine și acoperire 
satisfăcătoare în raport cu tema aleasă. 
 

Calificativ acordat: Nesatisfăcător 
Satisfăcător Bine  

    Foarte bine  
4. Participarea la rezolvarea de probleme în contexte definite,  

Calificativ acordat: Nesatisfăcător Satisfăcător Bine  
 Foarte bine  
 
5. Folosirea corecta a terminologiei de specialitate. 

Calificativ acordat: Nesatisfăcător Satisfăcător Bine  
  Foarte bine 
 
6. Identificarea situatiilor de negociere, remediere si rezolvare a conflictelor in incheierea 
contractelor unitatii economice. 
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Calificativ acordat: Nesatisfăcător Satisfăcător Bine  
  Foarte bine 
 
7. Indicarea cailor de imbunatatire si dezvoltare a activitatii. 

Calificativ acordat: Nesatisfăcător Satisfăcător Bine  
  Foarte bine 

 
B. Comportamentul și modalitatea de integrare a studentului în activitatea organizației 

gazdă  
1. Disciplină, abilități de integrare în echipe de lucru, punctualitate 

(10%): 
 Calificativ acordat: Nesatisfăcător Satisfăcător Bine Foarte 

bine  
2. Responsabilitate în rezolvarea sarcinilor, respectarea regulamentului de ordine 

interioară (10%): 
Calificativ acordat: Nesatisfăcător Satisfăcător Bine Foarte 

bine  
3. Adaptabilitate la situațiile concrete din organizația gazdă 

(10%)  
Calificativ acordat: Nesatisfăcător Satisfăcător Bine Foarte 

bine  
 
 
Tutore  
 
(Nume, prenume, semnătură) ...........................  
 
Localitatea, data ..........................  

 

  
 

    

 
   

   

 

   

 

https://www.eeagrants.ro/

