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pentru anul universitar 2017- 2018 

 
Studenţii din anul III care nu au fişe de protecţia muncii vor efectua în prima zi de practică (25.06.2018) 

Instructajul General de Protecţia Muncii, în cadrul F.I.H. 
 Fişele de protecţia muncii se vor putea  procura, de la responsabil SSM , ing. Năsăudean Maria , sala D2-9, până 
la data de 25.06.2018, când se va efectua Instructajul General de Protecţia Muncii. 

Lista cu Convenţiile de practică şi locurile oferite se află pe site-ul  facultăţii  www.fih.upt.ro  la secţiunea 
procesul de învăţământ, Practica. Pentru confirmarea înscrierii la una din firme şi pentru a putea comunica 
firmelor prezenta studenţilor înscrişi, se va lua legătura cu ing. Alexa Daniela , sala B2-13 sau e-mail:  
daniela.alexa@fih.upt.ro. Obligatoriu se informează pe această cale, înainte de a imprima Convenţia de practică cu 
una din firme. 
Studenţii pot propune efectuarea stagiului lor de practică într-o altă instituţie de profil, aleasă de ei. Pentru 

efectuarea practicii în instituţia propusă, studentul înaintează o cerere prodecanului facultăţii (conform modelului din 
ANEXA 3). În urma analizei efectuate de către prodecanul responsabil cu practica şi a responsabilului de practică pentru  
programul  de studii, se pot începe demersurile necesare privind efectuarea stagiului de practică. Cei ce vor efectua 
practica la alte firme, vor anunţa acest lucru pe e-mail daniela.alexa@fih.upt.ro sau la ing. Alexa Daniela sala B2-13 

Inscrierile au loc in perioada 14.05.2018-15.06.2018 
Actele necesare pentru  studenţii care se înscriu pe listele firmelor cu care F.I.H. are convenţii semnate 

sunt: 
1. Convenţia de practică (Anexa 2 - 2exemplare) 
2. Adresa eliberată de decanatul facultăţii către instituţia gazdă (Anexa 1) 
3. Atestatul de practică (Anexa 4) 
4. Fişa disciplinei de practică 
5. Fişa de protecţia muncii  

 
Actele necesare pentru studenţii care fac practica în alte intreprinderi decât cele cu care F.I.H. are 

convenţii semnate sunt: 
1. Cerere tip  avizată de către prodecanul facultăţii (conform modelului din Anexa 3). 
2.  Convenţia de practică (Anexa 2- 2exemplare )  
3. Adresa eliberată de decanatul facultăţii către instituţia gazdă (Anexa 1) 
4. Atestatul de practică (Anexa 4) 
5. Fişa disciplinei de practică  
6. Fişa de protecţia muncii  
Actele se pot descărca de pe site-ul fac facultăţii  www.fih.upt.ro de la secţiunea procesul de învăţământ. 
Studenţii trebuie să ia legatura cu coordonatorii de practică pentru a comunica perioada în care vor face 

practică şi locul unde se va face stagiul de practică şi pentru a putea completa actele necesare stagiului de practică. 
 

La colocviul de practică care va fi programat în perioada  07.09. 2018, coordonatorii vor păstra: 
- fişele de protecţia muncii; 
- conventia de practică (anexa 2); 
- atestatul de practică (anexa 4);      Prodecan, 
- caietul de practică.      Prof.dr.ing. Socalici Virginia 
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