PROCES VERBAL
încheiat în data de ___________
cuprinzând instructajul elevilor din clasa a _______
în vederea efectuării practicii de specialitate

În baza Legii nr. 258 / 19.07.2007, a OMECT nr. 3539/14.03.2012, şi a notei TVET nr.
2006/03.09.2009, elevilor din învăţământul profesional şi tehnic în vederea efectuării stagiilor de
pregătire practică li se întocmeşte o Convenţie-cadru, conform actelor normative în vigoare.
În calitate de îndrumător/maistru/profesor de practică, declar pe propria răspundere că
am efectuat instructajul elevilor care vor efectua stagiile de pregătire practică la atelierele scolii si
la unităţi din exteriorul şcolii, astfel:
1. li s-a efectuat tuturor elevilor instructajul privind sănătatea şi securitatea în muncă, înaintea
începerii fiecărui stagiu de practică (instructaj iniţial şi pe parcurs);
2. toţi elevii au obligaţia să respecte pe durata stagiilor de practică orarul şi locaţia unităţii de
practică unde au fost arondaţi;
3. elevilor le este interzis să părăsească incinta unităţii de practică în intervalul de ore prevăzut în
convenţia încheiată între şcoală şi unitatea de practică. Orice învoire a elevilor se va face doar cu
acordul scris al persoanei care răspunde de elevi din partea unităţii de practică şi cu înştiinţarea
profesorului coordonator din partea şcolii. Profesorul/maistrul coordonator al practicii nu îşi asumă
nici o răspundere în cazul unor incidente apărute în cadrul orelor de practică, ivite în unitatea de
practică sau înafara ei;
4. elevii sunt obligaţi să respecte şi să execute toate instrucţiunile şi solicitările primite de la
coordonatorul elevilor numit de unitatea de practică;
5. s-au prelucrat toate articolele prevăzute în Convenţia-cadru, elevii şi părinţii luând la cunoştinţă
prevederile acesteia;
6. Sănătatea şi securitatea în muncă. Protecţia socială a practicantului
Partenerul de practică are obligaţia respectării prevederilor legale cu privire la sănătatea şi
securitatea în muncă a practicatului pe durata stagiului de instruire practică. Practicantului i se
asigură protecţie socială conform legislaţiei în vigoare. Ca urmare, conform dispoziţiilor capitolului
II, articolul 5, paragraful e al Legii nr. 346/2002 modificat de OUG 107/24.10.2003 despre
asigurările pentru accidente de muncă şi boală profesională, practicantul beneficiază de legislaţia
privitoare la accidentele de muncă pe toată durata efectuării pregătirii practice. În cazul unui
accident suportat de practicant, fie în cursul lucrului, fie în timpul deplasării la lucru, partenerul de
practică se angajează să înştiinţeze asiguratorul cu privire la accidentul care a avut loc (conform
capitolului V din legea 346/2002 modificata de OUG 107/24.10.2003).
Prezentul instructaj este valabil pentru întreaga perioadă a anului şcolar 2013/2014. Anexez
prezentului proces verbal privind instructajul efectuat tabelul nominal cu elevii clasei, de luare la
cunoştinţă.

Am prelucrat,
Profesor / Maistru
________________

