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S.C. …………………………………………………. 
Sediul: ……………………………………………..  
Str.  …………………………………….., nr. …… 
Tel./Fax.: ………………………………………….                          Nr. ieşire: 
E-mail: …………………………………………….. 

 
 
 
 

CARACTERIZARE 
privind activitatea în perioada de practică  

 
a studentului/ei      

Anul III Specializarea    
Facultatea de Căi ferate Drumuri şi Poduri – Universitatea Tehnică de 

Construcţii Bucureşti 
 

              Reprezentanţii legali ai S.C.   _____apreciem 
activitatea desfăşurată în perioada de practică  în unitatea noastră, confirmată  prin pontajul 
alăturat, de către studentul/a de mai sus, astfel: 

 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

şi acordăm CALIFICATIVUL: foarte bine, bine, satisfăcător, nesatisfăcător (se taie ce nu 
corespunde). 
 

 FISA DE PONTAJ 
privind prezenţa la practică 

 
 
Data 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
15 

 
16 

 
17 

 
18 

 
19 

 
20 

 
21 

 
22 

 
23 

 
24 

 
25 

 
26 

 
27 

 
28 

 
Total 

 
IULIE 2017 

 
Pontaj                     

 
DIRECTOR/ADMINISTRATOR SOCIETATE   Responsabil practică - CFDP  

 
 

(Nume, prenume, semnătura, ştampilă)  (Nume, prenume, semnătură) 
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REGULAMENT DE PRACTICĂ 
ART. 1. Studenţii sunt obligaţi ca în prima decadă  a lunii iulie, să  prezinte la Secretariatul 
Facultăţii de Căi Ferate, Drumuri şi Poduri, următoarele 
documente : 

- cerere scrisă cu opţiunea pentru locurile de practică prezentate de facultate (se admit 2 
opţiuni) sau cerere scrisă  pentru efectuarea practicii în regim individual (cu justificarea 
motivelor acestei opţiuni). 

- adeverinţă   din  partea  societăţii  respective,  conform  modelului  prezentat,  în  cazul 
efectuării practicii în regim individual; ESTE OBLIGATORIU CA SOCIETATEA SĂ AIBĂ  
DOMENIUL DE ACTIVITATE SIMILAR CU PROFILUL FACULTĂŢII DE CAI 
FERATE, DRUMURI SI PODURI,  RESPECTIV  AL  SPECIALIZĂRII  ÎN  CARE  ESTE  
ÎNCADRAT STUDENTUL. 

În situaţia în care, până  la termenul limită  menţionat anterior, studentul nu a prezentat o 
opţiune în acest sens, va fi repartizat din oficiu, pe locurile de practică ale facultăţii. 
În situaţia în care mai mulţi studenţi optează pe un număr de locuri, devenit ulterior insuficient, 
departajarea se va face funcţie de specializare şi prima opţiune din cadrul cererii studentului. 
ART. 2. Practica de vară  se va desfăşura pe parcursul a patru săptămâni  (durata 120 ore; 
perioada IULIE - AUGUST), astfel: 

a)  Ziua I-a instructaj de practică,  în cadrul Facultăţii  de Cai ferate Drumuri 
si Poduri, prezenţa obligatorie; STUDENŢII CARE NU SE VOR PREZENTA LA 
INSTRUCTAJ NU VOR AVEA DREPTUL DE EFECTUARE A PRACTICII ÎN PERIOADA 
RESPECTIVĂ. 

b)  Ziua a II-a deplasarea la punctul de practică; 
c)  Ziua a III-a ÷ Ziua a XIX-a  desfăşurarea activităţii de practică – Anul III de studii; 
d)  Ziua a XX-a colocviu de practică, Anul III de studii 

 
ART. 3. În cadrul vizitelor tematice (dacă  va fi cazul), studenţii sunt obligaţi să  completeze FIŞA 
VIZITEI TEMATICE, pentru fiecare zi de vizită, pe care o vor adăuga ulterior în CAIETUL DE 
PRACTICĂ. 
ART. 4. Pentru fiecare activitate urmarită şi însuşită studentul va completa FIŞA ACTIVITĂŢII, 
care va fi inclusă în caietul de practică cu care se va prezenta la colocviul de practică; 
Fişa  activităţii  va  fi  vizată   de  reprezentantul  intreprinderii/instituţiei  sau  de  responabilul 
punctului de lucru. 

 
ART.  5.  La  încheierea  practicii  individuale  studentul  va  obţine  o  caracterizare  privind 
activitatea desfăşurată în intreprindere/instituţie şi pontajul de prezenţă  pe formularul tip care va 
fi semnat de de reprezentanţii legali şi ştampilat. Acest formular va fi adăugat în CAIETUL DE 
PRACTICĂ. 

 
ART. 6. CAIETUL DE PRACTICĂ va cuprinde: 

a)  Adresa către intreprinderea/instituţia primitoare; 
b)  Caracterizarea şi pontajul pentru activitatea individuală; 
c)  Fişa activităţii pentru fiecare activitate reţinută; 
d)  Fişa vizitei tematice pentru fiecare vizită tematică. 

 
ART.  7.  COLOCVIUL  de  practică   se  susţine  conform  programării   anunţate,  în  faţa 
responsabililor de practică, nominalizaţi de Decanat. 

 
                   DECAN 

                                             Conf. dr. ing. Mirela Mădălina STOIAN 


