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CAPITOLUL I - PRINCIPII GENERALE
Art.1 - Prezentul Regulament stabilește, în condițiile legii cadrul general de organizare și
desfășurare, de către studenții Facultății de Drept din cadrul Universității „Alexandru Ioan
Cuza” din Iași, a stagiilor de practică la parteneri de practică, cu sprijinul cadrelor didactice
coordonatoare.
Art. 2 - Dispozițiile prezentului Regulament se aplică în următoarele coordonate:
(1) Prin stagiu de practică se înțelege activitatea obligatorie desfășurată de studenți în
conformitate cu planul de învățământ, care are drept scop verificarea capacității de aplicare a
cunoștințelor teoretice însușite de aceștia în cadrul programului de instruire. Durata minimă a
stagiului de practică este reglementată prin planul de învățământ, cu respectarea normelor în
vigoare.
(2) În cadrul Facultății de Drept studenții pot fi implicați în următoarele forme de efectuare a
practicii:
a) Stagiul de practică de specialitate este activitatea desfășurată de studenți, în conformitate
cu planul de învățământ, în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași sau la sediul
partenerului de practică. Stagiul de practică poate include și deplasări după un program
prestabilit. Principalul obiectiv al acestui tip de stagiu de practică este verificarea
aplicabilității cunoștințelor teoretice într-un cadru real și bine delimitat.
b) Stagiul de practică didactică este activitatea desfășurată de studenți, în cadrul modulului
psihopedagogic, în conformitate cu planul de învățământ, în parteneriat cu Inspectoratul
Școlar Județean și cu instituții de învățământ preuniversitar din subordinea acestuia, având ca
scop aplicarea cunoștințelor teoretice de specialitate și a celor didactice dobândite pe
parcursul studiilor și dezvoltarea abilităților și competențelor didactice, în vederea exercitării
profesiei de cadru didactic.
(3) În cadrul Facultății de Drept, studenții au posibilitatea să opteze pentru una dintre
următoarele modalități de efectuare a practicii:
a) Prin intermediul programelor propuse de Universitate, prin Facultatea de Drept, care va
încheia în acest scop protocoale cu partenerii de practică (instanțe, parchete, penitenciare,
cabinete de avocați, birouri notariale, etc.).
b) Pe cont propriu, propusă de student: identificarea locului de desfășurare a practicii este
obligația studentului ca și mijloc de pregătire pentru găsirea unui loc de muncă după
absolvire. Validarea partenerului de practică se realizează de către Decan la propunerea
studentului și a coordonatorului de practică.
c) La locul de muncă pentru studenții care lucrează în domeniul specializării sau într-un
domeniu asimilabil acesteia.
d) Prin intermediul instituțiilor centrale sau locale, organizațiilor nonguvernamentale și
oricăror forme de exercitare a profesiilor juridice ori a altor persoane juridice sau din
România sau din străinătate din domeniul juridic, domeniul administrației publice, din
domeniul notarial, al muncii și securității sociale, resurselor umane, al relațiilor internaționale,
relațiilor publice sau domenii asimilabile care pot facilita exersarea și dobândirea de abilități
conforme fișelor de disciplină. Validarea partenerului de practică se realizează de către
Decan.
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e) În cadrul proiectelor derulate de asociațiile studențești, serviciile administrative ale
UAIC ori alte cadre pentru practica extra-curriculară.
f) În cadrul convențiilor individuale de practică, pentru studenții la Învățământ cu
frecvență redusă, atunci când aceștia aleg să identifice singuri partenerul de practică.
Validarea partenerului de practică se realizează de către Directorul de Departament IFR la
propunerea studentului.
g) În cadrul Practicii de inserție profesională: Practica de specialitate (inserție
profesională), anul IV, semestrul al II-lea.
h) În cadrul modului psiho-pedagogic: Practica pedagogică în învățământul preuniversitar
obligatoriu 1; Practica pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu 2.
(4) Organizatorul de practică este Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea
de Drept, instituție de învățământ superior acreditată, ce desfășoară activități instructiveducative și formative, potrivit legislației române în vigoare.
(5) Partenerul de practică este orice autoritate centrală sau locală, asociație sau organism
profesional, organizație nonguvernamentală, formele de exercitare a profesiilor juridice,
precum și orice altă persoană juridică din România sau din străinătate, ce desfășoară o
activitate în corelație cu specializările cuprinse în nomenclatorul MEN și care poate participa
la procesul de instruire practică a studenților.
(8) Practicantul este studentul Facultății de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din
Iași care desfășoară activități practice în vederea consolidării cunoștințelor teoretice și
formării abilităților necesare pentru a le aplica în concordanță cu specializarea pentru care se
instruiește.
(9) Pe toată durata stagiului de practică, îndrumarea studenților se face de către un tutore de
practică. Tutorele va asigura respectarea condițiilor de pregătire și dobândire de către student
a competențelor profesionale planificate pentru perioada stagiului de practică.
(10) Coordonatorul de practică este cadrul didactic, titular sau asociat desemnat de către
Facultatea de Drept din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, care va asigura
planificarea, organizarea și supravegherea desfășurării stagiului de practică.
(11) Creditele transferabile reprezintă numărul de credite ce vor fi acordate studentului
practicant de către Facultatea de Drept din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din
Iași în urma efectuării stagiului de practică, potrivit planului de învățământ și Convenției –
cadru privind efectuarea stagiului de practică. Creditele transferabile vor fi înscrise și în
Suplimentul la diplomă, potrivit Deciziei 2.241/2004/CE a Parlamentului European și a
Consiliului (Europass).
(12) Protocolul instituțional de practică este acordul instituțional bilateral încheiat de
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Drept, ca organizator de practică,
cu partenerii de practică, în scopul stabilirii cadrului general al derulării stagiului de practică.
(Anexa I).
(13) Activitatea de practică înafara Protocoalelor instituționale are la bază o Convenție Cadru
privind efectuarea stagiului de practică (Anexa II) încheiată între (1) organizatorul de practică
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Drept, (2) partenerul de practică
și (3) studentul practicant.
a) Convenția cadru privind efectuarea stagiului de practică este acordul încheiat în temeiul
Ordinului MECT nr. 3955/2008, Anexa II: “Convenție cadru privind efectuarea stagiului de
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practică în cadrul programelor de studii universitare de licență sau master” din 09/05/2008,
publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 440 din 12/06/2008
b) Prin Convenția Cadru privind efectuarea stagiului de practică (Anexa II) se stabilesc toate
condițiile și responsabilitățile pentru efectuarea stagiului de practică.
(14) Fișa disciplinei pentru Practică de specialitate/pedagogică este documentul ce
cuprinde obiectivele educaționale ce urmează a fi atinse, competențele ce urmează a fi
obținute prin stagiul de practică, precum și modalitățile de derulare a stagiului de practică.
Fișa disciplinei este întocmită de coordonatorii de practică la nivelul Facultății de Drept din
cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași conform specificațiilor fiecărei
specializări. Obiectivele educaționale ce urmează a fi atinse, competențele ce urmează a fi
obținute prin stagiul de practică, precum și modalitățile de derulare a stagiului de practică sunt
stabilite de către coordonatorul și tutore, în funcție de domeniul de activitate și
particularitățile partenerului de practică.
(15) Tematica de practică se stabilește de către coordonatorul de practică împreună cu
tutorele de practică, în funcție de specificul activității organizatorului de practică, cu
respectarea specializării studentului – practicant.
(16) Perioada de desfășurare a stagiului de practică. Stagiul de practică se poate desfășura
cu program săptămânal sau cumulat, pe parcursul semestrului sau după încheierea
semestrului. Practica se va desfășura în perioada prevăzută în planul de învățământ în acord
cu structura anului universitar. Prin Convenția – cadru se pot stabili și alte perioade de
practică, cu condiția ca acest lucru să nu perturbe participarea studentului la programul
didactic obișnuit.
(17) Practica desfășurată și/sau finalizată în decursul altui an universitar/semestru decât cel
prevăzut în planul de învățământ va fi recunoscută practicantului în anul/semestrul prevăzut în
planul de învățământ, pe baza adeverinței sau raportului eliberat de partenerul de practică,
care atestă absolvirea stagiului de practică de către practicant.
(18) La finalul stagiului de practică, notarea practicantului se face de către coordonatorul de
practică, pe baza caietului de practică și a raportului tutorelui de practică.
(19) Activitatea de practică inclusă în planul de învățământ este obligatorie și constituie
condiție de finalizare a programului de studiu.
CAPITOLUL II - DOCUMENTE DE REFERINȚĂ- NAȚIONALE ȘI INTERNE
Art. 3 - Prevederile prezentului Regulament respectă cerințele impuse prin Legea Educației
Naționale, nr. 1 din 2011 cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 258 din 2007,
privind practica elevilor și studenților, ale Ordinul nr. 3955 din 09/05/2008, privind aprobarea
Cadrului general de organizare a stagiilor de practică în cadrul programelor de studii
universitare de licență și master și a Convenției-Cadru privind efectuarea stagiului de practică
în cadrul programelor de studii universitare de licență și master.
CAPITOLUL III - ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA STAGIULUI DE
PRACTICĂ
Art. 4 (1) Practica universitară de specialitate este gestionată de coordonatorii de practică care
colaborează în acest scop cu conducerea Facultății de Drept, administratorul șef pe facultate,
celelalte cadre didactice ale Facultății, doctoranzi, cercetători și cu secretariatul facultății.
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(2) Programul de practică va respecta fișele de disciplină întocmite pentru această activitate
didactică și va fi prezentat studenților conform Regulamentului de activitate profesională.
(3) Durata stagiului de practică este cea prevăzută în planul de învățământ. Aceasta poate fi
mărită în funcție de disponibilitatea partenerului de practică și de activitățile practice concrete
ce urmează a fi desfășurate de către practicant, în conformitate cu Acordul de practică și cu
Convenția – cadru. Durata stagiului de practică este echivalentul în ore fizice a numărului de
credite ECTS prevăzute în planul de învățământ la o rată de conversie de 1ECTS/25 ore.
(4) Programul de practică este anunțat la începutul stagiului de practică de către coordonatorul
de practică și / sau tutorii de practică, urmând ca în afara programului anunțat studenții să
respecte prevederile procesului verbal de instruire a lor în vederea participării în cadrul
stagiului de practica, regulamentele partenerilor de practică, precum și orice alte norme legale
în vigoare.
(5) Coordonatorul stabilește tematica de practică și competențele profesionale care fac
obiectul stagiului de pregătire practică, prin fișa de disciplină, aprobată de Directorul de
departament.
Art. 5 – Practica universitară didactică este gestionată de coordonatorul de practică stabilit de
Facultate.
Art. 6 - (1) La finalul stagiului de practică, notarea este realizată de către coordonatorul de
practică., pe baza evaluării pe parcurs propusă de tutorele de practică.
(2) Practica se încheie printr-un examen în cadrul căruia se evaluează cunoștințele dobândite
și se acordă o notă ce se va înscrie în catalog în termenul prevăzut de regulamentele și
procedurile Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
(3) Recunoașterea stagiului de practică se realizează conform planului de învățământ numai
pentru anul universitar în care se desfășoară și este obligatorie.
CAPITOLUL IV – REGULI PRIVIND STAGIUL DE PRACTICĂ
Art. 7 (1) Cadrele didactice cu atribuții în pregătirea și îndrumarea activității de practică
profesională vor fi instruite în mod deosebit privitor la securitatea și sănătatea muncii,
respectarea Normelor de apărare împotriva incendiilor și acordarea primului ajutor în caz de
accidente.
(2) Studenții care participă la stagiul de practică vor fi temeinic instruiți asupra sănătății și
securității în muncă (S.S.M.), și apărarea împotriva incendiilor (A.I.I.).
(3) În cazul în care un student nu este apt medical pentru a efectua practica în teren,
Facultatea de Drept va asigura persoanelor cu probleme medicale necompatibile cu activitățile
de practică locuri și condiții potrivite în care să desfășoare practica.
(4) Studenții care efectuează practica într-o instituție de profil vor respecta regulamentul de
ordine interioară al instituției respective.
(5) Studenții sunt ținuți să nu aducă atingere bunurilor pe care le utilizează pe durata practicii;
să nu divulge informații obținute pe durata practicii; să respecte normele de conduită în
public.
(6) În mijloacele de transport către/de la locul de practică se vor respecta normele de siguranță
în vigoare. Este interzisă deplasarea cu mijloace de transport neomologate si neautorizate
pentru transportul de persoane.
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(7) Se interzice cu desăvârșire consumul băuturilor alcoolice sau substanțe stupefiante în
timpul programului de practică, precum și participarea la activitățile de practică în stare de
ebrietate sau sub influența substanțelor stupefiante.
(8) Părăsirea locului de practică, indiferent de motive se face pe propria răspundere a
persoanei solicitante, care va notifica în prealabil în scris, în acest sens.
(9) În cazul desfășurării activităților de teren care presupun aplicarea unor instrumente de
cercetare specifice (chestionare, interviuri, observații etc.) studenții se vor legitima și vor
respecta în totalitate instrucțiunile de aplicare a instrumentelor. Se interzice intrarea în
locuințele sau curțile persoanelor investigate.
(10) Coordonatorii practică și studenții se vor comporta pe toată perioada stagiilor de practică
conform normelor eticii universitare și vor respecta strict toate prevederile legale in vigoare.
CAPITOLUL V - SANCȚIUNI
Art. 8 (1) Nerespectarea de către studenți a prevederilor prezentului regulament poate atrage
după sine următoarele sancțiuni:
a) Avertismentul (perturbarea activităților prin acte de indisciplină repetate, atitudine
ireverențioasă față de cadrele didactice și colegi, comportament degradant în timpul liber,
distrugeri minore provocate pe durata practicii, degradarea mediului, conflicte cu șoferii
mijloacelor de transport sau cu personalul din unitățile de cazare, gesturi obscene la adresa
participanților la traficul rutier, consumul de alcool în timpul programului de practică).
b) Nerecunoașterea stagiului de practică, acesta urmând a fi recuperat ulterior.
Nerecunoașterea stagiului de practică poate fi determinat de prezența studenților în timpul
programului de practică în stare de ebrietate, refuzul de a desfășura activitățile didactice
solicitate, neprezentarea la colocviul final de evaluarea a activităților de practică.
c) Excluderea din stagiul de practică se realizează datorită provocării unor altercații cu
colegii, consumului de alcool sau substanțe stupefiante, nerespectarea prevederilor prezentului
regulament, nerespectarea programului de practică și a reperelor orare, perturbarea liniștii în
spațiile partenerului de practica sau în spațiile de cazare, declanșarea unor conflicte cu
angajații partenerilor de practică sau cu localnicii, nerespectarea instrucțiunilor de aplicare a
instrumentelor de cercetare, provocarea unor pagube materiale.
d) Exmatricularea de la studiile de licență și master intervine în condițiile comercializării
de substanțe stupefiante, agresiunii fizice asupra colegilor, cadrelor didactice sau punerea în
pericol a integrității altor persoane, prejudiciilor grave aduse imaginii corpului profesoral,
colegilor și instituției, furtului, conflictelor cu organele de ordine publică.
(2) În momentul constatării săvârșirii unei abateri disciplinare de către studenți, coordonatorii
de practică vor întocmi un proces verbal (vezi modelul din Anexa V), în care vor consemna
faptele care constituie încălcări ale prevederilor prezentului regulament. Acest document va fi
înaintat spre discuție către Consiliul Facultății de Drept care va analiza cazul respectiv în
conformitate cu legislația în vigoare și regulamentele Universității. Ulterior Consiliul
Facultății va înainta Conducerii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași propunerea de
sancționare a studentului pentru abaterea săvârșită, în vederea aprobării.
(3) Existența unei sancțiuni anterioare constituie circumstanță agravantă și poate justifica
luarea unor măsuri mai severe decât cele care se impun pentru abaterea săvârșită.
Capitolul VI - Dispoziții finale
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Art. 9 (1) Regulamentul privind desfășurarea practicii de specialitate a studenților din
Facultatea de Drept pentru studiile de licență și master are caracter obligatoriu, se aplică
tuturor programelor și anilor de studiu, va fi adus la cunoștința studenților și coordonatorilor
de practică înaintea începerii practicii de specialitate.
(2) Prezentul Regulament poate fi modificat la propunerea cadrelor didactice titulare ale
Facultății de Drept, în funcție de situațiile survenite în desfășurarea activității practice sau a
modificărilor legislative ulterioare.
(3) Modificările vor fi aprobate de Consiliului Facultății de Drept și conducerea Universității
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
(4) Prezentul regulamentul a fost aprobat de Consiliului Facultății de Drept din data de ___ /
___ / 2020.
DECAN,
Conf.univ.dr. Ioana Maria COSTEA
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Anexa I
Nr. ………………… din ……………………….
PROTOCOLUL INSTITUȚIONAL DE PRACTICĂ
Încheiat între:
(1) Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Drept, (denumită în
continuare organizator de practică), reprezentată prin domnul Rector, prof.univ.dr. Tudorel
TOADER, cu sediul în Iași, Bulevardul Carol I, Nr.11, 700506, Iași, România, Telefon +40
232 201158; Fax +40 232 201858; www.uaic.ro.
și
(2) Autoritatea sau instituția centrală sau locală, asociația sau organismul profesional
(denumită în continuare partener de practică)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
reprezentată de (numele și calitatea):
………………………………………………………………………………………..
Adresa partenerului de practică:
……………...................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Adresa unde se va desfășura stagiul de practică:
……………...................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Telefon:..................................................... email: ……................................................................
Art. 1. Obiectul protocolului de practică
1. Prezentul protocol reprezintă înțelegerea bilaterală dintre Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza” din Iași, Facultatea de Drept, ca organizator de practică și partenerul de practică în
scopul stabilirii cadrului general al derulării stagiului de practică.
2. Părțile convin ca studenții, nivel licență ori master din cadrul Facultății de Drept,
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, să desfășoare activități de practică.
Art. 2. Durata protocolului de practică
Prezentul acord de practică se încheie începând cu anul universitar 20__ - 20__ și intră în
vigoare de la data semnării lui de către părți.
Art. 3. Condițiile și responsabilitățile părților
Condițiile și responsabilitățile pentru efectuarea stagiului de practică se stabilesc prin
Convenția Cadru privind efectuarea stagiului de practică încheiată între (1) organizatorul de
practică, (2) partenerul de practică și (3) studentul practicant.
Art. 4. Rezilierea Protocolului
Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul acord de către una dintre părți dă dreptul
celeilalte părți de a rezilia acordul de practică.
10

Art.5. Încetarea Protocolului
Încetarea prezentului acord intervine în următoarele situații:
a. În caz de denunțare unilaterală de către una din părți prin notificare scrisă;
b. În cazul în care operează rezilierea prevăzută la art. 4.
Art. 6. Prevederi finale
1. Orice litigiu se va rezolva pe cale amiabilă între cele două părți. În cazul nesoluționării în
acest mod, litigiile vor fi supuse instanțelor judecătorești competente de la sediul
organizatorului de practică.
2. Întocmit în 2 (două) exemplare originale în limba română, câte unul pentru fiecare parte, la
data de ........./............./.....................
Organizator de practică

Partener de practică

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Rector,
Prof.univ.dr. Tudorel TOADER
Facultatea de Drept
Decan,
Conf.univ.dr. Ioana Maria COSTEA
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Anexa II
Nr. ………………… din …………………….
CONVENȚIE CADRU PRIVIND EFECTUAREA STAGIULUI DE PRACTICĂ ÎN
CADRUL STUDIILOR UNIVERSITARE DE LICENȚĂ ȘI MASTER
În baza Regulament privind desfășurarea practicii de specialitate a studenților la Facultatea de
Drept pentru studiile de licență și master se încheie prezenta convenție între:
(1) Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Drept, (denumită în
continuare organizator de practică), prin doamna Conf.univ.dr. Ioana Maria COSTEA în
calitate de Decan,
(2) Autoritatea sau instituția, asociația sau organismul profesional, forma de exercitare
a profesiei (denumită în continuare partener de practică)
.......................................................................................................................................................
reprezentă de (numele și calitatea):
……………................…………………………………………………………………………..
Adresa partenerului de practică:
……………...................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Telefon:............................................. email: ……........................................................................
(3) Student nivel licență ori master conform tabelului anexat
înscris la Facultatea de Drept din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași.
Art.1. Obiectul convenției cadru
1. Convenția cadru stabilește cadrul în care se organizează și se desfășoară stagiul de practică
pentru consolidarea cunoștințelor teoretice și pentru formarea abilităților practicantului, în
vederea aplicării acestora.
2. Modalitățile de derulare și conținutul stagiului de pregătire sunt descrise în prezenta
convenție cadru și în portofoliul de practică, ce reprezintă parte integrantă a prezentei
convenții cadru.
Art. 2 Statutul practicantului
Practicantul rămâne pe toată durata stagiului de pregătire practică student al Facultății de
Drept din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași.
Art. 3. Durata, perioada și locul desfășurării stagiului de practică
1. Stagiul de practică va avea o durată de .......................... ore.
2. Perioada desfășurării stagiului de practică este de la ........................... (zi/lună/an) până la
...................... (zi/lună/an).
3. Stagiul de practică se va desfășura la / în
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Art. 4. Plata și obligațiile sociale
1. Stagiul de pregătire practică se efectuează în cadrul
□ unui contract de muncă conform legii.
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□ se efectuează în cadrul unui proiect de cercetare - dezvoltare. ID Proiect _______________
□ acordului de practică, fără contract de muncă.
2. Practicantul nu poate pretinde un salariu din partea partenerului de practică, cu excepția
situației în care practicantul are statut de angajat.
3. Partenerul de practică poate acorda practicantului o indemnizație, gratificare, primă sau
avantaje în natură, în condițiile art. 12.
Art. 5. Responsabilitățile practicantului
1. Practicantul are obligația ca pe durata desfășurării stagiului de practică să respecte
programul de lucru stabilit și să execute activitățile specificate de coordonatorul de practică și
de tutore în conformitate cu programul de practică, în condițiile respectării cadrului legal cu
privire la volumul și complexitatea acestora.
2. Pe durata stagiului de practică, practicantul respectă regulamentul de ordine interioară al
partenerului de practică. În cazul nerespectării acestui regulament, conducătorul partenerului
de practică își rezervă dreptul de a suspenda convenția cadru, după ce în prealabil s-a luat la
cunoștință și punctul de vedere al practicantului și al coordonatorul de practică.
3. Practicantul are obligația de a respecta normele de securitate și sănătate în muncă pe care
le-a însușit de la reprezentantul partenerului de practică înainte de începerea stagiului de
practică.
4. Practicantul se angajează să nu folosească, în niciun caz, informațiile la care are acces în
timpul stagiului de practică, despre partenerul de practică sau clienții săi, pentru a le comunica
unui terț sau pentru a le publica după terminarea stagiului, decât cu acordul respectivului
partener de practică.
Art. 6. Responsabilitățile partenerului de practică
1.Practica se va derula sub supervizarea unui tutore pentru stagiul de practică, selectat dintre
salariații partenerului de practică cu studii superioare.
2. În cazul nerespectării obligațiilor de către practicant, tutorele va contacta coordonatorul de
practică, aplicându-se sancțiuni conform Regulament privind desfășurarea practicii de
specialitate a studenţilor la facultatea de drept pentru studiile de licenţă şi master.
3. Înainte de începerea stagiului de practică, partenerul are obligația de a face practicantului
instructajul cu privire la normele de securitate și sănătate în muncă, în conformitate cu
legislația în vigoare. Printre responsabilitățile sale, partenerul de practică va lua măsurile
necesare pentru securitatea și sănătatea în muncă a practicantului, precum și pentru
comunicarea regulilor de prevenire asupra riscurilor profesionale. Partenerul de practică are
obligația de a asigura practicanților accesul liber la serviciul de medicina muncii, pe durata
pregătirii practice.
4. Partenerul de practică trebuie să pună la dispoziția practicantului toate mijloacele necesare
pentru dobândirea competențelor precizate în portofoliul de practică.
Art. 7. Responsabilitățile organizatorului de practică
1. Organizatorul de practică desemnează un coordonator de practică, responsabil cu
planificarea, organizarea și supravegherea desfășurării pregătirii practice. Coordonatorul de
practică împreună cu tutorele de practică stabilesc tematica de practică și competențele
profesionale care fac obiectul stagiului de pregătire practică.
2. În cazul în care derularea stagiului de practică nu este conformă cu angajamentele luate de
către partenerul de practică în cadrul prezentei convenții, conducătorul organizatorului de
practică poate decide întreruperea stagiului de pregătire practică conform convenției cadru,
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după informarea prealabilă a conducătorului partenerului de practică și după primirea
confirmării de primire a acestei informații.
Art. 8. Persoanele desemnate de organizatorul de practică și de partenerul de practică
(1) Coordonatorul de practică este responsabil cu urmărirea derulării stagiului de practică din
partea organizatorului de practică
D-na/D-l .......................................................................................................................................
Funcția ..........................................................................................................................................
Telefon ….......................................... email: …...........................................................................
(2) Tutorele de practică:
D-na/D-l .......................................................................................................................................
Funcția ..........................................................................................................................................
Telefon ….......................................... email: …...........................................................................
Art. 9. Evaluarea stagiului de pregătire practică prin credite transferabile
Numărul de credite transferabile ce vor fi obținute în urma desfășurării stagiului se acordă
conform planului de învățământ aferent specializării unde este înmatriculat practicantul.
Art.10. Raportul privind stagiul de pregătire practică
1. În timpul derulării stagiului de practică, coordonatorul de practică împreună cu tutorele vor
evalua practicantul în permanență, pe baza unei fișe de observație/evaluare. Vor fi evaluate
atât nivelul de dobândire a competențelor profesionale, cât și comportamentul și modalitatea
de integrare a practicantului în activitatea partenerului de practică (disciplină, punctualitate,
responsabilitate în rezolvare sarcinilor, respectare regulamentului de ordine interioară al
partenerului de practică etc).
2. Evaluarea va avea la bază atât o dimensiune cantitativă (număr de ore de practică efectuate
de practicant), cât și o dimensiune calitativă.
3. La finalul stagiului de practică, tutorele elaborează un raport, pe baza evaluării nivelului de
dobândire a cunoștințelor de către practicant. Rezultatul acestei evaluări va sta la baza notării
practicantului de către coordonatorul de practică.
4. Periodic și după încheierea stagiului de practică, practicantul va prezenta un proiect / caiet
de practică care va cuprinde: denumirea modului de pregătire, competențele exersate,
activitățile desfășurate pe perioada stagiului de practică, observații personale privitoare la
activitatea desfășurată etc.
5. În urma unui colocviu susținut în cadrul Facultății de Drept, Universitatea Alexandru Ioan
Cuza din Iași, pe baza documentelor de practică, practicantul va fi notat de către
coordonatorul de practică pe baza caietului de practica și a raportului tutorelui de practică.
Art. 11. Sănătatea și securitatea în muncă
1. Partenerul de practică are obligația respectării prevederilor legale cu privire la sănătatea și
securitatea în muncă a practicantului pe durata desfășurării stagiului de practică.
2. Practicantului i se asigură protecție socială conform legislației în vigoare. Ca urmare,
conform dispozițiilor Legii nr.346/2002 privind asigurările pentru accidente de muncă și boli
profesionale, cu modificările și completările ulterioare, practicantul beneficiază de legislația
privitoare la accidentele de muncă pe toată perioada efectuării stagiului de practică.
3. În cazul unui accident suportat de practicant, fie în cursul desfășurării activității de
practică, fie în timpul deplasării la această activitate, partenerul de practică se angajează să
înștiințeze asiguratorul cu privire la accidentul care a avut loc.
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4. Practicanții vor fi temeinic instruiți asupra Sănătății și securității în muncă, și apărarea
împotriva incendiilor.
Art. 12. Prevederi finale
1. Litigiile ce se vor naște din prezenta convenție sau în legătură cu aceasta, inclusiv cele
referitoare la valabilitatea, interpretarea, executarea sau stingerea acesteia, vor fi rezolvate pe
cale amiabilă.
2. Dacă părțile nu vor ajunge la o înțelegere amicală, litigiile vor fi înaintate spre soluționare
instanțelor judecătorești competente de la sediul organizatorului de practică.
3. Întocmit în 3 (trei) exemplare în limba română, câte unul pentru fiecare parte, la data de
........./............./..................... (zi/lună/an).
Organizator de practică
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Facultatea de Drept
Decan,
Conf.univ.dr. Ioana Maria COSTEA

Partener de practică
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Anexa III - TABEL STUDENȚI LICENȚĂ/MASTER PARTICIPANȚI LA STAGIUL DE PRACTICĂ
Anexă la Convenția cadru privind efectuarea stagiului de practică în cadrul studiilor universitare de licență și master
Nr.………… din ……………
Nr
Practicant
.

Organizator de practică
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Facultatea de Drept
Coordonator de practică,

CNP

Specializarea

Partener de practică
Tutore de practică
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Anul

Grupa

Telefon

Semnătura

ANEXA IV - PROCES VERBAL DE INSTRUIRE A COORDONATORILOR DE PRACTICĂ
PARTICIPANȚI LA ACTIVITĂȚILE PRACTICE DIN ANUL UNIVERSITAR ................ - .....................
Încheiat azi ……………… între ………………………………..……. în calitate de responsabil cu protecția
muncii în cadrul Facultății de Drept și coordonatorii de practică participanți la aplicațiile practice din anul
universitar
………. - ………….
S-au prelucrat:
Regulamentele interne ale Universității ”Alexandru Ioan Cuza” și ale Facultății de Drept
Regulamentul privind desfășurarea practicii de specialitate de specialitate a studenților din cadrul Facultății de
Drept pentru studiile de licență și master:
- modul de organizare și desfășurarea stagiului de practică;
- sănătatea și securitatea muncii de prevenire a riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională, specifice
domeniului respectiv;
- sancțiunile ce pot fi aplicate în cazul nerespectării Regulamentului privind desfășurarea practicii de
specialitate a studenților din cadrul Facultății de Drept pentru studiile de licență și master;
- instrucțiunile proprii de securitate și sănătate în muncă pentru activitatea de practică a cadrelor didactice din
Facultatea de Drept.
Participanții la aplicația practică au obligația:
- de a respecta programul de practică;
- de a respecta traseul de practică;
- de a avea o conduită civilizată;
- de a nu părăsi grupul fără acordul conducătorului aplicației;
- orice disfuncționalitate apărută pe parcursul aplicație practice va fi adusă la cunoștința conducătorului
aplicației.
Prin semnăturile de mai jos, se atestă faptul că instructajul a fost însușit, iar coordonatorii de practică se obligă
să respecte întocmai prevederile din Regulamentul privind desfășurarea practicii de specialitate a studenților
din cadrul Facultății de Drept pentru studiile de licență și master, precum și a oricăror alte prevederi legale în
vigoare
Nr.
Nume / prenume
Data
Semnătura
crt.
1
2
3
4
5
Decan,
Conf.univ.dr. Ioana Maria COSTEA

Responsabil cu sănătatea și securitatea în muncă,
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ANEXA V - PROCES VERBAL DE CONSTATARE A SĂVÂRȘIRII UNOR ABATERI
DISCIPLINARE DE CĂTRE STUDENȚI
Încheiat astăzi...................................................
Subsemnații........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
în calitate de coordonatori ai practicii de specialitate a studenților din anul ................... specializarea
............................................................................... ...........................................................................................
am constatat încălcarea prevederilor Regulamentului privind desfășurarea practicii de specialitate a
studenților din Facultatea de Drept pentru studiile universitare de licență și master, de către următorii
studenți:
1......................................................................
2.....................................................................
3.......................................................................
Obiectul abaterii disciplinare constă în...................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Coordonator de practică,
…………………………………………………………………………………………
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