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I. Preliminarii 

O componentă de primă importanță în pregătirea viitorilor specialiști în domeniu IT  

este pregătirea practică a elevilor ce asigură conexiunea instruirii teoretice cu activitatea 

de producție. Prin intermediul stagiilor de practică elevilor le este oferită oportunitatea de 

a se familiariza cu specificul și cultura unei organizații și de a cunoaște fluxul de activități 

din cadrul unui unități de muncă. Importanța și atractivitatea unor astfel de stagii constă 

în însușirea și dezvoltarea unor abilități profesionale aplicate, precum munca în echipă 

sau managementul de proiect, abilități de comunicare, șansa de a cîștiga experiența 

profesională reală și la final de a obține un loc de muncă permanent în domeniul de lucru 

ales. 

Pentru a fi promovat la stagiul de practică în producție elevul trebuie să fie evaluat 

la urmărtoare module: 

Anul 1 

● Modulul Asamblarea calculatoarelor personale;  

● Modulul Mentenanța calculatoarelor personale; 

● Modulul Prelucrarea informaţiei textuale şi numerice;  

● Modulul Utilizarea echipamentelor de birotică; 

● Modulul Tehnologii de comunicare digitală; 

Anul 2 

● Modulul Instalarea și configurarea produselor-program; 

● Modulul Întreţinerea produselor-program; 

● Modulul Sisteme de prelucrare grafică și multimedia; 

● Modulul Crearea şi prelucrarea documentelor web; 

 

Anul 3 

● Modulul Administrarea reţelelor de calculatoare; 

● Modulul Utilizarea bazelor de date; 

● Modulul Remedierea riscului informatic. 

 

Practica în producție se organizează în mod obligatoriu la unități economice, 

organizații, instituții, asociații etc. ce desfășoară o activitate în domeniul tehnologiilor 

informaționale și comunicațiilor. Locurile de muncă, la care se va desfășura Practica în 

producție trebuie să fie  bine dotate atât cu echipamente tehnice de calcul, cât și cu 

produse soft adecvate și unelte necesare. 

Conform planului de studii pentru meseria „Operator pentru suportul tehnic al 

calculatoarelor – Operator întroducere, validare și prelucrare date", durata practicii în 

producție este de 180 ore (4 săptămâni) în anul 1, 240 ore (8 săptămâni) în anul 2 și 400 

ore (10 săptămâni) în anul 3. 

Obiectivul fundamental al acestui gen de practică este dobândirea de către elevi 

a abilităților practice și de a fi parte a efectivului de angajați a unității economice, printr-o 

implicare directă alături de specialiștii din domeniul tehnologiilor informationale și 

comunicațiilor. 

Obiectivele generale ale Stagiului de practică în producție: 
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● consolidarea cunoștințelor teoretice, obținute de elevi pe parcursul studierii 

modulelor de meserie; 

● îndepărtarea defecțiunilor tehnice ale calculatoarelor personale; 

● instalarea și configurarea produselor program;  

● prelucrare informației textuale, numerice și imagini; 

● utilizarea tehnologii digitale de comunicație; 

● gestionarea suporturilor/ dispozitivelor de stocare a datelor/ documentelor 

● utilizarea echipamentelor periferice 

● asigurarea securității datelor/documentelor 

● introducerea și validarea datelor 

● prelucrarea datelor 

● transpunere a datelor pe suport. 

● dezvoltarea abilităților de a lucra individual și în echipă. 

În rezultatul acestui stagiu de practică se formează deprinderi profesionale și 

abilități de lucru individual și în echipă. 

II. Motivația, utilitatea stagiului de practică pentru dezvoltarea profesională 

Stagiul de practică în producție are ca scop consolidarea și aprofundarea 

cunoștințelor teoretice și deprinderilor practice acumulate în procesul de studii la 

discipline de meserie, formarea competențelor și abilităților pentru activitate în condiții 

reale de muncă la realizarea și mentenanța sistemelor de calcul. 

Stagiul de practică în producție efectuat la agenții economici favorizează tranziția 

elevilor de la ore teoretice de instruire, în cadrul instituției de învățământ, la viața 

profesională reală, activă  și  le oferă angajatorilor oportunități riguroase să-și  selecteze 

absolvenți pentru angajarea ulterioară. Elevii participanți la stagiu de practică vor avea 

nenumărate avantaje: interacțiunea cu profesioniști în domeniu, posibilitatea de a 

participa la training-uri și sesiuni de formare teoretică și practică, lucrul în cadrul unor 

echipe competitive, precum și orientarea către rezultate. 

Selectarea unui elev într-un program de practică presupune seriozitate, orientare 

către învățare și perfecționare, precum și deschiderea de a dobândi abilități profesionale 

noi. Stagiul de pregătire practică este un prilej ca elevii să-și arate competențele și să 

dovedească agentului economic că ar putea să fie buni angajați. Stagiul de practică la 

agenții economici se organizează în conformitate cu condițiile stipulate în contractul 

încheiat cu instituția de învățamînt profesional tehnică. 

La finalizarea stagiului de practică în producție, elevul va fi capabil să: 

● Comunice adecvat specialitătii cu angajați din cadrul unitătii economice;  

● Identifice necesitătile beneficiarului sistemului de calcul;  

● Verifice functionarea sistemului de calcul — instalare hardware și mentenantă;  

● Utilizeze metode specifice de protejare a programelor și datelor;  

● Amelioreze performantele sistemelor de calcul prin upgrade și update;  

● Instaleze și configureze sisteme de securitate a sistemelor de calcul și a retelelor 

de calculatoare;  

● Asigure mentenanța preventivă a calculatoarelor și retelelor de calculatoare. 
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Realizarea stagiului de practică în producție vizează formarea și dezvoltarea 

competențelor profesionale, accentul instruirii fiind pus pe formarea de competente 

profesionale. In cadrul lectiilor de specialitate elevii se familiarizează cu meseria în baza 

lucrărilor de asamblare și depanare a calculatoarelor personale, cât și întretinerea lor și 

instalarea și configurarea produselor-program. Astfel, este posibilă examinarea doar a 

principiilor generale de instalare programelor și anumitor aspecte ale rezolvării 

problemelor. Insă, rezolvarea problemelor reale presupune îndepărtarea anumitor 

probleme mai mari din punct de vedere tehnic al calculatoarelor personale. In acest 

context, stagiul de practica în producție preconizează imitarea întregului proces de 

întretinere a calculatoarelor și permite elevilor sa se simtă în rolul de sys-admin a unei 

companii. 

 

 III. Competențele profesionale specifice practicii în producție 

Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor:  

CS1. Respectarea normelor de protectie a muncii și utilizarea instrumentelor de depanare 

a calculatoarelor personale și a retelelor de calculatoare. 

CS2. Asamblarea și depanarea calculatoarelor personale, dispozitivelor periferice și 

mobile. 

CS3. Mentenanța calculatoarelor personale, dispozitivelor periferice și mobile. 

CS4. Instalarea și configurarea produselor-program. 

CS5. Mentenanța produselor-program. 

CS6. Instalarea și configurarea echipamentelor din componenta retelelor de calculatoare. 

CS7. Depanarea retelelor de calculatoare. 

CS8. Securizarea sistemelor informationale și a datelor. 

CS9. Securizarea canalelor de comunicare și echipamente de securizare. 

CS10. Organizarea propriilor activitati și respectarea prevederilor normativ-juridice și 

etice privind lucrul cu tehnologia informatiei și comunicatiilor. 

Operator întoducere, validare și prelucrare date: 

CS1. Instalarea și configurarea produselor-program. 

CS2. Mentenanța produselor-program. 

CS3. Prelucrarea informatiei textuale și numerice. 

CS4. Gestiunea resurselor de birotica 

CS5. Manipularea informatiei din baza de date. 

CS6. Prelucrarea produselor grafice și multimedia. 

CS7. Utilizarea tehnologiilor de transmitere a datelor. 

CS8. Crearea și prelucrarea documentelor web. 

CS9. Securizarea sistemelor informationale și a datelor. 

CS10. Organizarea propriilor activitati și respectarea prevederilor normativ-juridice și 

etice privind lucrul cu tehnologia informatiei și comunicatiilor. 
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IV. Administrarea practicii în producție 

Anul Numărul de 

săptămâni 

Numărul de ore Perioada Modalitatea de 

evaluare 

Anul 1 

 

4 140 Finele 

semestrului 

II 

Raport  

Agenda 

Referință  

Produse realizate 

Anul 2 8 280 Finele 

semestrului 

II 

Raport  

Agenda 

Referință  

Produse realizate 

Anul 3 10 400 Finele 

semestrului 

II 

Raport  

Agenda 

Referință  

Produse realizate 
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V. Descrierea procesului de desfăsurarea a practicii în producție 

Anul 1  

Locul de 

muncă a 

practicii 

Activităti/Sarcini de Lucru Produse de realizat 
Nr. 

ore  

Modulul Asamblarea calculatoarelor personale - 45 ore 

Secţia de 

servicii 

tehnice 

Pregătirea locului de muncă pentru 

operațiile de asamblare. 

Lista de măsuri 
TSM și operații 
pentru evitarea 
riscurilor în procesul 
de lucru 

3 

Secţia de 

servicii 

tehnice 

Asamblarea dezasamblarea unităților 

centrale. 

Calculatorul 
personal funcțional. 

7 

Secţia de 

servicii 

tehnice 

Instalarea și dezinstalarea 

echipamentelor periferice. 

Echipamente 
periferice instalate 

2 

Secţia de 

servicii 

tehnice 

Depistarea și înlocuirea componentelor 

defecte. 

Componente 
defecte depistate și 
înlocuite. 

7 

Secţia de 

servicii 

tehnice 

Diagnosticarea unitătilor de stocare a 

datelor. 

Fişa de 
diagnosticare 
completată 

4 

Secţia de 

servicii 

tehnice 

Diagnosticarea dispozitivelor de 

introducere a datelor. 

Fişa de 
diagnosticare 
completată/ 

4 

Secţia de 

servicii 

tehnice 

Diagnosticarea dispozitivelor de 

extragere a datelor. 

Fişa de 
diagnosticare 
completată/. 

4 

Secţia de 

servicii 

tehnice 

Asamblarea și dezasamblarea 

calculatoarelor portabile. 

Calculatoare 
portabile funcționale. 

7 

Secţia de 

servicii 

tehnice 

Asamblarea și dezasamblarea 

dispozitivelor mobile. 

Dispozitive mobile 
funcționabile. 

7 

Modulul Mentenanța calculatoarelor personale – 21 ore 

Departament

ele de servicii 

tehnice 

Pregătirea locului de muncă pentra 

operațiile de întreținere a calculatoarelor. 

Lista de măsuri 
TSM și operații 
pentru evitarea 
riscurilor în procesul 
de lucru 

2 
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Departament

ele de servicii 

tehnice 

Verificarea stării tehnice a componentelor 

calculatorului. 

Lista/Fişa 
Componente 
funcționale/nefuncţio
nale. 

3 

Departament

ele de servicii 

tehnice 

Deservirea tehnică a componentelor 

calculatorului și a echipamentelor 

periferice. 

Sistemul de calcul 
funcțional. 

5 

Departament

ele de servicii 

tehnice 

Îmbunătățirea performanțelor tehnice ale 

calculatorului. 

Componente 
compatibile instalate 

4 

Departament

ele de servicii 

tehnice 

Mentenanța laptop-urilor. Laptop-ul 
funcționabil. 

4 

Departament

ele de servicii 

tehnice 

Mentenanța dispozitivelor mobile. Dispozitive mobile 
funcționale. 

3 

Modulul Prelucrarea informației textuale și numerice – 41 ore 

Secţia 

procesare text 

şi  

imagine/Secre

tariat 

Crearea și gestionarea documentelor. Documente 
textuale  

2 

Formatarea documentelor. Documente 
textuale  

5 

Imagini și obiecte în document. Documente 
textuale  

4 

Crearea și editarea tabelelor. Documente 
textuale  

7 

Documente de tip calcul tabelar. Registrul de calcul. 7 

Formatarea foilor de calcul tabelar. Registrul de calcul. 4 

Utilizarea formulelor și a funcțiilor. Registrul de calcul. 4 

Prelucrarea informatiei din foile de calcul. Registrul de calcul. 4 

 Înserarea diagramelor în documente de 

calcul tabelar. 

Registrul de calcul. 4 

Modulul Utilizarea echipamentelor de birotică – 21 ore 

Secţia 

procesare text 

şi  

Pregătirea locului de muncă pentru 

utilizarea  echipamentelor. 

Lista de măsuri 
TSM și operații 
pentru evitarea 
riscurilor în procesul 
de lucru 

4 
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imagine/Secre

tariat 

Sisteme și echipamente de birotică. Caracteristica 
sistemului și 
echipamentului de 
birotică la locul de 
practică. 

6 

Conectarea echipamentelor de birotică. Echipamente de 
birotică funcționale. 

2 

Gestionarea datelor. Registru de 
evidenţă a 
documentelor 
interne 

9 

Modulul Tehnologii de comunicare digitală – 12 ore 

Oficiul/Secre

tariat/Biroul 

 

Tehnologii moderne de transmitere a 

datelor. 

Tehnologiile 

utilizate în 

întreprindere 

2 

Metode de conectare la rețea de 

calculatoare. 

Caracteristica reţelei 

întreprinderii. 

1 

Aplicații de navigare în rețea. 1 

Servicii internet. Caracteristica 

serviciilor Internet 

2 

Accesul la informația din rețea. 1 

Lucru cu pachete din rețea globală. 2 

Aplicații specializate de comunicare în 

rețea. 

 

Măsurile de 

securitate  

1 

Măsurile de siguranță la utilizarea rețelei. 1 

Finalizarea lucrărilor. Predarea locului de 

muncă. Luarea rămas bun de la colectiv. 

Revizuirea agendei. 

Agenda practicii în 

producție. 

1 

 Total ore 140 



Anul 2 

Locul de muncă 

a practicii 
Activităti/Sarcini de Lucru 

Produse de 

realizat 

Nr. 

ore  

Modulul Instalarea și configurarea produselor-program – 84 ore 

 

Secţia de servicii 

tehnice. 

Familiarizarea cu conținutul și 

obiectivele practicii în producție. 

Analiza sarcinilor individuale. 

Tehnica securității. 

Instructaj TS 
realizat. 

7 

Produse-program de virtualizare. 
lucrul în mediul 
virtualizat 

10 

Servicii de stocare a datelor în rețea. 
Date stocate 

8 

Cerințele sistemelor de operare 

moderne. 

Lista cerinţelor 
sistemelor de 
operare. 

8 

Managementul suporturilor de 

stocare a datelor. 

partiţia creată şi 
utilizată în comun 

8 

Instalarea sistemelor de operare 

Windows. 

Sisteme de 
operare instalate. 

14 

Configurarea sistemelor de operare 

Windows. 

Sisteme de 

operare 

configurate 

14 

Administrarea sistemelor de operare 

Windows. 

Conturi SO create 
și securizate 

8 

Sisteme de operare mobile. 
Sisteme de 
operare mobile 
instalate 

4 

Instalarea sistemului de operare 

Linux. 

Sistemul de 

operare Linux 

instalat şi 

configurat 

3 

Modulul Întreținerea produselor-program – 65 ore 

Secţia de servicii 

tehnice. 

Pregătirea locului de muncă pentru 

operațiile de întreținere a produselor 

- program. 

Lista de măsuri 
TSM și operații 
pentru evitarea 
riscurilor în 
procesul de lucru 

4 

Mentenanța sistemelor de operare. Sisteme de 
operare optimizate 

10 

Îmbunătăţirea performanţelor 

sistemelor de operare. 

Sisteme de 
operare 
îmbunătăţite 

14 

Întreţinerea preventivă a 

programelor de securitate digitală. 

Programe 
actualizate 

10 
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Întreţinerea preventivă a 

programelor de aplicaţii frecvent 

utilizate. 

8 

Depanarea problemelor asociate cu 

atacurile la securitatea digitală 

Sisteme de 
operare protejate 

10 

Mentenanța sistemelor de operare 

pentru dispozitive mobile. 

Sisteme de 
operare optimizate 
şi securizate 

9 

Modulul Sisteme de prelucrare grafică și multimedia – 84 ore 

Secţia procesare 
text și imagine. 

Sisteme de prelucrare grafică. 
Program instalat şi 
configurat 

12 

Tehnici de editare a imaginilor. Nr. de postere 
realizate (în diferite 
aplicaţii) 

22 

Elaborarea produselor multimedia. 14 

Prelucrarea grafică și multimedia. 14 

Redactarea textuală. 12 

Elemente de grafică vectorială. 10 

Modulul Crearea și prelucrarea documentelor web – 47 ore 

Secţia dezvoltator 

programare web. 

Etichete pentru formatarea 

conținutului paginilor Web. 

Site realizat şi 
publicat 

7 

Etichete de organizare structurii 

documentelor Web. 
7 

Stilurile documentelor Web. 7 

Elemente speciale in documente 

Web. 
7 

Publicarea documentului Web în 

Internet. 
7 

Procedee de securizare 

documentului web. 
7 

Finalizarea lucrărilor. Predarea 

locului de muncă. Luarea rămas bun 

de la colectiv. Revizuirea agendei. 

Predarea locului 

de muncă, 

predarea 

echipamentului și 

pregătirea 

documentației la 

finele practicii în 

producție. 

5 

  Total ore  280 
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Anul 3 

Locul de muncă a 

practicii 
Activităti/Sarcini de Lucru 

Produse de 

realizat 
Nr. ore  

Modulul Remedierea riscului informatic – 100 ore 

Administrator de 

rețea  AS1. Elaborarea planurilor 

individuale de activitate pe 

perioada practicii 

Lista de măsuri 
TSM și operații 
pentru evitarea 
riscurilor în 
procesul de lucru 

2 

AS2. Identificarea și aplicarea 
modalităţilor de combatere a 
programelor maliţioase. 

Sistem de calcul 
protejat și securizat 12 

AS3. Instalarea și configurarea 

soft specializat în securitatea 

sistemelor de operare și a datelor 

12 

AS4. Aplicarea politicilor de 

securitate informatională 
25 

AS5.  Gestionarea în siguranță cu 

datele unui sistem de calcul 

Date criptate, 
arhivate, protejate 

12 

AS6. Securitatea canalelor de 

comunicare 

Canal protejat. Soft 
configurat 

13 

AS7. Metode de securizare a 

dispozitivelor mobile 

Dispoziti mobil cu 
acces configurat și 
protejat 

12 

AS8. Protejarea echipamentelor 

fizice 

Echipament de 
securitate a tehnicii 
de calcul configurat 
după cerințe 

12 

Modulul Administrarea rețelelor de calculatoare – 167 ore 

Administrator de 
rețea  AS9. Pregătirea locului de muncă 

pentru operațiile de administrarea 

rețelelor de calculatoare 

Lista de măsuri 
TSM și operații 
pentru evitarea 
riscurilor în procesul 
de lucru  

7 

AS10. Distingerea părților 

componente și tipurilor rețelelor 

de calculatoare 

Lista de cu 
componente 
compatibile a unei 
rețele de 
calculatoare 
personală 

7 

AS11. Alegerea modului de 

cooperare a instalațiilor în rețea 

Echipamente de 
reţea instalate şi 
configurate 

7 

AS12. Instalarea și demontarea 

echipamentelor de rețea 
13 
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AS13. Mediile de transmisie a 

datelor 
13 

AS14. Adresarea echipamentelor 20 

Administrator de 

rețea  

AS15. Configurarea 

echipamentelor de rețea 
56 

AS16. Aplicarea procesului de 

depanare 

Conexiuni refăcute, 
dispozitive resetate 

21 

AS17. Refacerea conexiunilor 

rețelelor de date 
20 

Modulul Utilizarea bazelor de date – 133 ore 

Biroul, oficiul, 

secretariat 

AS18. Identificarea bazelor de 

date la întreprindere 

Structura bazei de 
date 

8 

AS19. Utilizarea sisteme de 

gestiune a bazelor de date 

 
Baza de date creată 

8 

AS20. Gestiunea datelor din baza 

de date 
32 

AS21. Extragerea informatiei din 

baza de date 

Interogări de diferite 
tipuri 

40 

AS22. Moduri de afișare 

informației din baza de date 

Formulare, 
subformulare, 
rapoarte 

32 

AS23. Întreținerea bazei de date Baza de date 
comprimată, copia 
de rezervă ale bazei 
de date. 

8 

AS24. Finalizarea lucrărilor. 

Predarea locului de muncă. 

Luarea rămas bun de la colectiv. 

Revizuirea agendei. 

Agenda practicii în 

producție 
8 

  Total ore 400 



5 
 

VI. Sugestii de evaluare a practicii în producție 

Evaluarea este o decizie luată în urma verificării unei lucrări executate de elev, 

compusă din apreciere și notare. Practica de producere finisează cu evaluarea sumativă 

a competențelor profesionale, asimilate de practicant. Această evaluare se face prin 

intermediul examinării cantitative și calitative a nivelului abilităților și deprinderilor 

practice, confirmate de elev la sustinerea agendei de practică, prezentat prin descrierea 

produsului și demonstrare computerizată. Susținerea agendei de practică se desfășoară 

sub formă de conferintă. 

Evaluarea competențelor se estimează în baza calității produselor realizate, 

precum și conform implicării în timpul practicii a elevului în activitățile de grup cât și 

individual. La evaluare se tine cont de originalitatea, rigoarea argumentatiei, relevanța și 

corectitudinea informației, calitatea exprimării, corectitudinea și modul de prezentare. 

Elevul trebuie să prezinte succint rezultatele realizate pe parcursul stagiului de practică. 

E necesar să evidentieze esențialul din activitatea practică, utilitatea practicii, abilitățile și 

competențele formate. 

Demersul didactic pe parcursul practicii de producțe se axează pe elev. Poziția 

acestuia fiind una activ-participativă. Elevul realizează sarcinile conform obiectivelor în 

vederea formării competențelor specifice și profesionale, asumându-și responsabilităti, 

manifestând gândire critică și creativă. Rolul cadrului didactic este cel de îndrumare, de 

precizare a surselor de informare, promovând corespunzător principiile integrării teoriei 

cu practica, respectării particularitătilor de vârstă, stimulării și dezvoltării pentru învățare. 

Sarcinile individuale sunt formulate astfel, încât să cuprindă cât mai deplin temele 

cursurilor studiate. Formularea problemelor revine pe seama conducătorului practicii, 

întrucât acestea trebuie să fie selectate astfel încât să fie suficient de complicate, 

prezentând, în acelașă rând, interes pentru elevul practicant. Totodată, gradul 

complexitătii problemelor de rezolvat poate varia, ținând cont de capacitătile și pregătirea 

generală a elevului respectiv. 

Practica în producție este centrată pe elev, creând posibilităti de dezvoltare a 

creativitătii elevilor, a gândirii critice, educând personalităti social-active, capabile să 

rezolve problemele pe care le vor întâlni. Toate acestea vor contribui la formarea unor 

tendinte de dezvoltare profesională la elevi. Astfel Practica în producție constituie o primă 

lucrare complexă de sine stătătoare a elevilor folosind uneltele de lucru și va contribui la 

asimilarea calitativă a disciplinelor ulterioare, îsi va aduce aportul în formarea și 

dezvoltarea calitătilor strict necesare nu numai viitorilor specialisti în domeniu, dar și 

fiecărui om cult care, la sigur, va trăi și va activa într-un mediu bazat pe cele mai moderne 

tehnologii informationale. Practica în producție se organizează în mod obligatoriu Ia 

unităti economice, organizatii, institutii, asociatii, etc. Elevul este inclus temporar în 

componenta colectivului unitătii economice. De aceea rolul principal în organizarea 

desfăsurarea cu maximă utilitate a practicii revine unitătii economice. 

Până Ia începerea practicii de producțe, maistrul-instructor din cadrul instituției de 

învățământ efectuează instructajul desfășurării stagiului de practică prin informarea 

elevilor despre scopul și sarcinile practicii în producție, durata, structura și cerințele pentru 

completarea raportului stagiului de practică. 
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Pe parcursul desfășurării stagiului de practică elevul întocmește Agenda stagiului 

de practică, iar după finisarea perioadei stagiului de practică, se prezintă pentru control 

și avizare conducătorului stagiului de practică din cadrul unitătii economice. În agendă 

urmează a fi reflectate în detalii toate sarcinile efectuate de elev în cadrul desfășurării 

stagiului de practică, de asemenea date, scheme și documente autentice cu referire Ia 

condițiile de aplicare, utilizare a softului a componentelor hardware, regulamente, 

instrucțiuni. De asemenea, sunt incluse documentele și materialele ce confirmă lucrul 

individual al elevului. Conducătorul de practică din cadrul unitătii economice informează 

elevul cu condițiile desfășurării stagiului de practică în cadrul unitătii economice, 

monitorizează activitatea elevului, verifică permanent Agenda formării profesionale. 

VII. Cerinte fată de locurile de practică 

Repartizarea elevilor la stagiul de practică se realizează prin ordinul directorului 

instituției de învățământ cu indicarea perioadei, tipului și locului de desfășurare a stagiului 

de practică. Ordinul se contrasemnează de către directorul adjunct pentru instruire 

practică și producere, conducătorul de practică din cadrul instituției de învățământ se 

aduce la cunoșintă fiecărui elev contra semnătură, iar înainte de începerea stagiului de 

practică, elevul va fi instruit referitor la respectarea normelor de securitate și sănătate în 

muncă, a disciplinei de muncă și a normelor legislative în vigoare din institutia dată. 

Unitatea economică trebuie să ofere elevului condițiile și mijloacele necesare 

pentru realizarea de sarcini, pentru dobândirea competențelor profesionale 

corespunzătoare calificării și cele nominalizate în curriculumul stagiului de practică. De 

asemenea îsi va asuma obligatii de a asigura securitatea vietii sănătătii elevului, 

prevenirea riscurilor profesionale, accesul elevilor și al conducătorului de practică din 

cadrul instituției de învățământ la locul de desfăsurare a stagiului de practică. lar înainte 

de începerea stagiului de practică, elevul va fi instruit referitor la respectarea normelor de 

securitate și sănătate în muncă, a disciplinei de muncă și a normelor legislative în vigoare 

din institutia/unitatea dată. 

Categoriile de institutii/întreprinderi la care se va desfăsura practică: 

1. Centre de deservire tehnică specializate: 

● Intreprinderi prestatoare de servicii în domeniul Sistemelor de calcul. 

● Întreprinderi ce au servicii de secretariat, administrare reţea, deservire 

tehnică a echipamentelor digitale. 

● Oficii poștale. 

● Instituții publice, administrative, etc. 

2. Lista orientativă a institutiilor si întreprinderilor care sunt se intentionează 

încheierea contractelor de desfăsurare a practicii: 

● MATRIX SRL. 

● NEURON SRL. 

● REAL PROGRESS SRL. 

● ATX COMPUTER SRL. 

● OURENSE SRL. 

● TELECOM SA. 

● TELLUS-C.C.C. SRL. 
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● BASM SRL 

● TOTAL COMPUTER SRL. 

● EXTRATEL GROUP SRL. 

● SLAIDER SRL. 

Cerințe făță de locul la care se va desfășura practica: 

 

 Cerinte tehnice 

Parametri tehnici minimi ale 

calculatorului 

Procesor: 2 GHz 

Memorie operativă: 4 GB 

Unitate de stocare: 500 GB 

Retea: Ethernet, 100 Mbps 

Unelte necesare 
Documentatie tehnică, Aparate de măsură, Statii de lucru, 

sonde, testere şi analizatoare, set instrumente. 

Software 

Sisteme de Operare; Aplicatii Office; Aplicaţii grafice, 
SGBD. 

Medii de dezvoltare. 
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VIII. Resursele didactice recomandate elevilor 

Nr. Crt Denumirea Resursei 

Locul în care poate fi 

consultată/accesată/ 

procurată resursa 

1.  Bazele informaticii aplicate-editia Ill Biblioteca Institutiei/lnternet 

2.  PC pas cu pas, ed. Polirom, 2001 Biblioteca Institutiei/lnternet 

3.  Cum functionează calculatoarele., 

Bucuresti, B.I.C. ALL , 2002. 

Biblioteca Institutiei/lnternet 

4.  IT Essentials: -PC Hardware and 

Software. IT Essentials Data 

Sheet/Cisco Systems, 2010; 

Biblioteca Institutiei/lnternet 

5.  Retele de calculatoare, Chisinău 2015, 

CEP USM Tudor Bragaru 

Biblioteca Institutiei/lnternet 

6.  www.youtube.com -materiale video Internet 

7.  Ion Bolun, Ion Covalenco. 
Bazele informaticii aplicate. Ed. 

BONITAS, 2005. Pag. 728 

Bibliotecă 

 


