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Argument 
 

”Am auzit și am uitat.  

Văd și îmi amintesc. Fac și înțeleg” 

(înțelepciune chinezească) 

 

Stagiile de practică sunt considerate a fi drept o 

primă ocazie de valorificare a cunoștințelor teoretice într-

un context real. Prin stagiile de practică se asigură 

compatibilizarea, completarea și flexibilizarea acestora, 

consiliere și orientare spre activități pentru care studenții 

au reale aptitudini.  

 

Impactul semnificativ demonstrat în devenirea 

profesională a studenților a determinat includerea 

stagiilor de practică în planurile de învățământ.  

 

Regulamentul-cadru privind stagiile de practică în 

învățământul superior (ciclul I - studii superioare de 

licență, ciclul II - studii  superioare de masterat, studii 

superioare integrate și învățământ medical și 

farmaceutic) aprobat prin Ordinul Ministerului  

Educației  nr.203 din  19.03.2014  și Cadrul National al 

Calificărilor al Republicii Moldova și Cadrul Național al 

Calificărilor pentru învățământul superior pe domenii de 

formare profesională, aprobate prin Ordinul Ministerului 

Educației nr.934 din 29.12.2010 stabilesc Cadrul general 

de organizare a stagiilor de practică în programele de 

studii universitare de licență și de masterat fiind 
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principalele acte ce fundamentează și justifică necesitatea 

și obligativitatea stagiilor de practică. 

 

Potrivit cu reglementările în vigoare, instituțiile de 

învățământ superior au obligația să elaboreze și să facă 

publice propriile reglementări detaliate privind stagiile 

de practică, cuprinse în ghiduri de practică.  

 

“Ghidul stagiilor de practică la specialitatea 

Administrație Publică” este elaborat în ideea de a avea la 

îndemână un instrument util tuturor factorilor interesați 

în derularea stagiilor de practică. Însă, maniera 

interogativă de ordonare a informațiilor cuprinse în 

structura acestuia scoate în evidență principalul 

beneficiar – studentul. Unde, Când ? Cum ? precum și 

“culisele” fiecărei dintre cele trei întrebări necesită 

răspunsuri clare și informații pertinente pentru realizarea 

cu succes a unui stagiu de practică.  

- Ce sunt stagiile de practică, 

- Care sunt etapele și procedurile în derularea 

stagiilor de practică, 

- Cine și cum asigură suportul logistic al stagiilor  

sunt principalele secțiuni ale Ghidului. Cadrul 

legal, precum și experiența universităților au stat 

la baza elaborării acestui ghid. 
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 Ce sunt stagiile de practică? 

 

.... instrumentul-cheie 

prin care se pot contura obiective pentru o 

viitoare carieră, ajută la descoperirea pasiunilor, 

fiind un pas important 

pentru lansarea în cariera profesională 

 

 

Stagiile de practică sunt parte integrantă 

obligatorie a procesului educațional și se realizează în 

scopul aprofundării cunoștințelor teoretice acumulate de 

către studenți pe parcursul anilor de studii și formării 

competențelor în cadrul programului de studii urmat.  

Oferă studenților oportunitatea de a-și consolida 

abilitățile profesionale prin familiarizarea, cercetarea și 

analiza experienței instituțiilor juridice și administrative. 

Stagiile de practică au specificate obiective, competențe 

vizate, metode de evaluare și număr de credite 

transferabile alocat, în conformitate cu sistemul Bologna. 

Stagiile de practică sunt cuprinse în planurile de 

învățământ. 
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Tipul stagiilor de practică 

 de specialitate (inițiere); 

 practica de licență; 

 practica de masterat 

 

Planurile de învățământ pentru specialitatea  

„Administrație publică” prevăd două tipuri de stagii la 

ciclul I de studii: practica de specialitate (inițiere) și 

practică de licență, iar pentru ciclul II este prevăzută 

practica de masterat. 

 

Practica de specialitate (inițiere) presupune 

familiarizarea studenților cu bazele viitoarei specialități, 

dezvoltarea deprinderilor primare pentru formarea 

profesională. Stagiu respectiv se realizează la sfârșitul 

anului II de studii (finele semestrului IV) perioada 

specificată și în planul de învățământ. 

Practica de licență are drept scop dezvoltarea 

abilităților practice necesare și adecvarea pregătirii 

teoretice la activitatea profesională independentă în 

condițiile socio-economice reale; efectuarea cercetărilor, 

documentarea și colectarea informației pentru realizarea 

proiectului/tezei de licență. 

Practica de master are drept scop dezvoltarea 

competențelor și adecvarea pregătirii teoretice la 

activitatea profesională independentă în condiții socio-

economice reale, efectuarea cercetărilor, documentarea și 

colectarea informației, pentru realizarea tezei de master. 
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Cum se desfășoară și cât durează stagiile de 

practică? 

....cu program săptămânal, 

la sfârșit de semestru sau de an de studii, 

în conformitate cu planul de învățământ și 

graficul procesului de studii 

 

Stagiile de practică se organizează în 

corespundere cu actualul Regulament1, planurile de 

studii, în funcție de domeniul de formare profesională și 

de specialitate și constituie 10-12 la sută din numărul 

total de ore (credite de studiu) prevăzute în planul de 

învățământ.  

 

Termenele, etapele, locul, perioada de desfășurare 

a stagiului de practică sunt stabilite de Universitatea de 

Stat ,,B.P. Hașdeu” din Cahul în corespundere cu 

pregătirea teoretică a studenților, adecvată planurilor de 

învățământ (calendarului universitar/graficului 

procesului de studii).  

 

Potrivit cu normele actuale, la specialitatea 

Administrație Publică, durata stagiului se planifică în 

                                                 
1 Regulamentul-cadru privind stagiile de practică în învățământul superior aprobat 
prin Ordinul Ministerului Educației al Republicii Moldova nr. 203 din 19.03.2014 
2 Regulamentul privind organizarea și desfășurarea stagiilor de practică (ciclul I - 
studii superioare de licență, ciclul II - studii superioare de masterat) aprobat prin 
hotărârea Senatului Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul, 
Proces-verbal nr.06 din 21 aprilie 2016 
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funcție de tipologia stagiului de practică. Astfel, durata 

stagiilor de practică ghidate de catedră este:  

 

 La practica de specialitate (inițiere)– 3 săptămâni 

(180ore)  

 La practica de licență – 6 săptămâni (360 ore) 

 La practica de master – 5 săptămâni (300 ore)  

 

Perioada de desfășurare a stagiilor este cuprinsă la 

sfârșitul semestrului/anului universitar.  

 

Întâlnirile de practică vor avea loc săptămânal 

(minimum 2 ore). Orarul întâlnirilor este stabilit de 

comun acord cu partenerul de practică. Studenții au 

obligația să își planifice vizitele la instituția partener de 

practică în afara orarului academic.  

 

Conform planurilor de învățământ valabile la 

momentul efectuării stagiului de practică, acestea se vor 

desfășura după cum urmează:  
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Ciclul I  

Specialitatea Administrației Publică 

 Practica de specialitate (inițiere) Practica de licență 

 Durata Nr. 
de 
ore 

 

Credite Forma 
de 

evaluare 

Durata Nr. 
de 
ore 

Credite Forma 
de 

evaluare 

Anul 
I 

- - - - - - - - 

Anul 
II 

3 
săptămâni 

180 
 

6 Examen 
 

    

Anul 
III 

    6 
săptămâni 

360 
 

12 Examen 

 

Ciclul II 

Programul de master Administrația publică a 

colectivităților locale 

 Practica de master 

 Durata Număr 
de ore 

 

Credite Forma 
de 

evaluare 

Anul I - - - - 

Anul II 5 
săptămâni 

300 
 

10 Examen 
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Ce obiective pot fi urmărite, ce competențe pot 

fi dezvoltate? 

...obiective generale și specifice, 

competențe profesionale și transversale 

 

Obiectivele unui stagiu de practică reprezintă 

intenția clar exprimată de către student în raport cu 

rezultate prestabilite. „Vreau să...”, „Îmi propun să...”, 

„Sunt interesat de....”  

 

Competențele sunt o combinație de cunoștințe, 

deprinderi, abilități și atitudini necesare pentru a 

desfășura activități într-un domeniu profesional. Altfel 

spus - “ceea ce știe și poate să facă o persoană într-un 

anumit domeniu profesional”.  

 

Obiectivele formulate și realizate conduc la 

dezvoltarea de competențe. În funcție de specializare, an 

de studiu, dar și de un interes manifestat în legătură cu o 

viitoare carieră profesională, studenții pot urmări 

următoarele obiective de practică:  

 

Obiective generale:  

 Aplicarea cunoștințelor teoretice în organizarea și 

desfășurarea activităților în structurile funcționale 

în cadrul cărora se desfășoară practica;  

 

 Aprofundarea cunoașterii legislației și a normelor 

în vigoare care vizează activitatea organizației și 
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pe baza cărora se desfășoară operațiunile specifice.  

 

 Surprinderea modalităților de conducere, de 

desfășurare a activităților de soluționare practică a 

situațiilor, cauzelor, dosarelor în lucru ș. a.;  

 

 Identificarea, preluarea și formarea abilităților 

practice de completare și de utilizare a 

formularelor, actelor utilizate în cadrul instituției;  

 

 Analiza statistică a cazuisticii specifice 

instituției/autorității publice / organizației în care 

se efectuează practica, pe baza studiului 

retrospectiv al acesteia;  

 

 Alegerea unui lot de cauze, lucrări, situații, 

evenimente, persoane de investigat, conform 

criteriilor cunoscute teoretic;  

 

 Studierea unor proceduri de lucru aplicate 

spețelor, situațiilor, cazurilor, persoanelor și a 

modalităților de soluționare a lor;  

 

 Aplicarea unei metode de cercetare sau de studiu 

cu privire la fenomenele, actele, procesele care fac 

obiectul activității instituției/autorității 

publice/unității economice/organizației în care se 

efectuează practica; 

  



13 

 

 Evaluarea unor aspecte de eficiență, economicitate 

și de eficacitate care vizează organizarea 

activităților, circuitul fazelor de lucru și a 

documentelor în cadrul instituției partener de 

practică; 

 Prelucrarea datelor obținute în urma activităților 

menționate. 

  

Obiective specifice pentru specialitatea Administrație 

publică:  

 Observarea și înțelegerea modului de 

organizare și funcționare a instituției/organizației 

sau structurii gazdă;  

 

 Analiza și înțelegerea activităților referitor la 

circuitul documentelor;  

 

 Identificarea tipurilor de raporturi între 

organizație/instituție și diverse categorii de actori 

(alte organizații sau instituții, cetățeni, mass-

media, cu instituții de la nivel superior sau de la 

același nivel administrativ, din Republica 

Moldova sau din străinătate) și descrierea naturii 

raportului;  

 

 Identificarea principalelor probleme ale 

comunității în care se desfășoară stagiul de 

practică, sesizate de cetățeni și/sau angajații 

instituției;  
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 Analiza și înțelegerea procedurii de emitere, 

respectiv de adoptare a actelor administrative care 

concretizează misiunea instituțiilor;  

 

 Analiza activității prin care instituția răspunde 

diferitelor solicitări (petiții, solicitări de informații, 

reclamații administrative și sesizări de probleme 

de interes public);  

 

 Analiza situației funcționarilor din instituție 

(drepturi, obligații, răspundere);  

 

 Identificarea și înțelegerea culturii 

organizaționale și a elementelor care o compun;  

 

 Analiza rolului diverselor categorii de actori în 

procesul decizional; (conducătorul instituției, 

structurile din subordine, cetățeni, organizații ale 

societății civile, alte instituții și organizații);  

 

 Identificarea și analiza procesului de evaluare 

folosit în diverse domenii de activitate (scopul 

pentru care a fost folosită evaluarea, cine a 

realizat-o și care au fost indicatorii folosiți);  

 

 Analiza modului în care probleme specifice 

domeniului de activitate al instituției devin 

probleme pe agenda instituțională și sunt 
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rezolvate prin procedee specifice;  

 

 Dezvoltarea unui limbaj specific mediului 

public și nonprofit.  

 

Competente profesionale dezvoltate în urma 

desfășurării stagiului de practică pentru studenții de la 

specialitatea administrație publică:  

 

- Să identifice și să utilizeze limbajul și cunoștințele de 

specialitate din domeniul științelor administrative;  

 

- Să interpreteze corect terminologia de specialitate și 

conținutul normelor juridice;  

 

- Să descrie principalele caracteristici ale instituțiilor 

publice și ale organelor administrației publice locale;  

 

- Să realizeze proiecte de răspunsuri/înscrisuri și 

operațiuni administrative caracteristice diferitelor 

tipuri de instituții: adeverințe, rapoarte, statistici, 

evaluări, proiecte, cereri de finanțare, strategii etc.;  

 

- Să relaționeze cu publicul sau solicitanți ai diferitelor 

tipuri de servicii și /sau instituții;  

 

- Să opereze în diferite programe informatizate prin 

care se elaborează baze de date, evidențe, statistici sau 
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se înregistrează circuitul actelor, specifice instituției în 

care se face practică.  

 

Competențe transversale vizate prin stagiile profesionale 

pentru studenți:  

- Asumarea de sarcini;  

- Capacitatea de sinteză și analiză;  

- Capacitatea de a lucra independent și în 

echipă;  

- Capacitatea de a înțelege sarcini specifice;  

- Spirit critic;  

- Capacitatea de comunicare;  

- Comportament profesional, etic și responsabil;  

- Capacitatea de transfer a cunoștințelor între 

principalele domenii: management, drept și 

administrație publică. 
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Obiectivele stagiului de practică din cadrul programului 

de master:  

 

- Analiza mediului organizațional în vederea 

identificării punctelor tari, punctelor slabe, a 

oportunităților și a constrângerilor;  

 

- Înțelegerea modului în care organizația își 

stabilește obiective pe termen lung și dezvoltă 

strategii pentru punerea acestora în practică; 

  

- Identificarea de soluții pentru principalele 

probleme ale comunității în care se desfășoară 

stagiul de practică, sesizate de cetățeni și/sau 

angajații instituției/organizației în care studentul 

își desfășoară stagiul de practică;  

Analiza agendei publice din unitatea 

administrativ-teritorială și a evenimentelor care 

dau vizibilitate locală sau regională. 
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Unde se desfășoară stagiile de practică? 

 

...în orice instituție publică 

care desfășoară activitate în corelație 

cu domeniul de formare profesională pe care 

studenții îl urmează la facultate 

 

Stagiile de practică se desfășoară în unitățile-bază 

de realizare a stagiilor de practică (din cele identificate în 

cadrul parteneriatului social, precum și în baza 

acordurilor bilaterale/interinstituționale și proiectelor 

internaționale) și încheie cu acestea, pe o perioadă de 

până la 5 ani, Convenții-cadru de parteneriat. Procedura 

negocierii și semnării Convențiilor urmează a fi efectuată 

din timp, cu cel puțin 2 luni înainte de începutul stagiului 

de practică. Din partea Universității Convenția-cadru de 

parteneriat  este semnată de rector sau prorectorul pentru 

activitate didactică, calitate și parteneriate de formare 

profesională.  

 

Studenții angajați pot efectua practica la locul de 

muncă, dacă sunt asigurate condițiile pentru acumularea 

competențelor prevăzute și dacă persoanele juridice 

angajatoare se încadrează în prevederile legii.  

 

În baza Convenției-cadru de parteneriat, 

Universitatea încheie cu unitatea-bază de realizare a 

stagiilor de practică Contracte de colaborare privind 

organizarea și desfășurarea stagiilor de practică a 



19 

 

studenților de la ciclul I (studii de licență) și ciclul II 

(studii de master). Procedura negocierii și semnării 

Contractelor urmează a fi efectuată din timp, cu cel 

puțin o lună înainte de începutul stagiului de practică. 

Din partea Universității Contractul de colaborare 

privind organizarea și desfășurarea stagiului de 

practică al studentului este  semnat  de  către  decanul 

facultății. Forma contractului de colaborare se regăsește 

în Anexa nr.1. 

 

Pentru organizarea stagiilor de practică în 

autoritățile publice din domeniul ordinii publice, apărării 

și securității, USC încheie contracte de colaborare 

nemijlocit cu conducerea autorităților respective, prin 

care stabilește ordinea și restricțiile vizând desfășurarea 

stagiilor de practică în subdiviziunile subordonate.  

 

Instituțiile partener de practică ale specialității 

administrație Publică sunt:  

- Consiliile raionale Cahul, Cantemir, Leova, etc.;  

- Subdiviziuni ale Consiliului raional Cahul (Direcția 

Asistență Socială și Protecția familiei);  

- Consiliile locale 

- Primăria municipiului Cahul;  

- Primăriile din raionul Cahul, Cantemir sau Leova, în 

funcție de domiciliul studenților;  

- Oficiul teritorial al Cancelariei de Stat;  

- Agenția teritorială pentru Ocupare a Forței de Muncă 

Cahul 
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- Întreprinderi municipale (Exemplu: Întreprinderea 

Municipală „Apă-Canal” Cahul, Întreprinderea 

Municipală „Gospodăria Comunală Locativă ”Cahul, 

etc.)  

- Inspectoratul Teritorial al Muncii Cahul;  

- Agenția ecologică Cahul, etc. 

http://www.apacanalcahul.md/ro/Services/
http://www.apacanalcahul.md/ro/Services/


21 

 

Etape și proceduri în realizarea stagiilor de 

practică 

 

1. Identificarea instituției partener de practică 

 

Catedra Științe Politice și Administrative Publică 

facilitează identificarea partenerilor de practică, 

înaintează lista acestora pentru încheierea Convențiilor 

de practică cu organe ale administrației publice locale, 

servicii publice descentralizate/desconcentrate, 

întreprinderi de stat sau municipale, etc.  

 

2. Repartizarea studenților 

 

Studenții sunt repartizați la practică fie în formă 

individuală, fie în grupe cu un număr stabilit de persoane 

în funcție de tipul practicii, domeniul de formare 

profesională și prevederile contractului încheiat cu 

unitățile-bază de realizare a stagiilor de practică 

 

În cazul formei individuale de realizare a stagiului 

de practică, studentul de sine stătător identifică locul de 

desfășurare a practicii și prezintă șefului de practică de la 

facultate confirmarea prin care este acceptat să desfășoare 

practica în cadrul organizației alese. 

 

Forma individuală de realizare a stagiului de 

practică, în care studenții se preocupă individual de 



22 

 

identificarea locului de desfășurare a acesteia, este  

considerată parte a programului de formare cu acordul 

administrației și conducătorilor de practică, și cu condiția 

respectării regulilor stabilite pentru desfășurarea eficientă 

a stagiului de practică. 

 

Identificarea individuală a locului de desfășurare a 

practicii nu lipsește catedra de responsabilitatea de 

identificare a destinațiilor de practică. Astfel, dacă nu sunt 

solicitări separate din partea studenților, aceștia sunt 

repartizați în grupe de studenți la unitățile de bază cu care 

deja sunt semnate Convenții-cadru de parteneriat 

 

În  baza  ordinului  emis  de  Rectorul  USC,  șefii  

de  practică  sunt  obligați  să  repartizeze studenții 

conform destinației stabilite. Respectiv, lista de 

repartizare la practică se întocmește cu cel puțin o lună 

înainte de începutul stagiului de practică. 

 

Studenții care își fac studiile prin învățământ cu 

frecvență redusă, încadrați în câmpul muncii conform 

specialității studiate/programului de studii, precum și 

studenții cu frecvență la zi, care pe tot parcursul studiilor 

au reușit să îmbine studiile cu munca, sunt eliberați de la 

stagiile de practică, atribuindu-li-se numărul de credite 

conform reglementărilor interne ale instituției, în baza 

prezentării confirmării de la locul de muncă.  
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3. Desfășurarea stagiului de practică 

 

Stagiul de practică se efectuează în perioada 

planificată de Catedra Științe Politice și Administrative. 

Pe toată durata practicii, studenții sunt obligați să se 

încadreze în programul și în intervalul de timp fixat de 

catedră. Stagiul de practică se desfășoară în instituția 

partener de practică potrivit cu obiectivele și modalitățile 

stabilite în Ghidul și Curricula de practică. 

 

Organizarea și desfășurarea stagiilor de practică 

este dirijată de persoana desemnată pentru activitatea 

respectivă – Șeful de practică al facultății.  

 

Pentru coordonarea practicii studenților, sunt 

desemnate cadre didactice titulari la catedră, respectiv - 

conducătorul stagiului de practică. Conducători al 

practicii de licență și master devin automat coordonatorii 

tezelor de licență și respectiv, master.  

 

Stagiul de practică, indiferent de forma acestuia, 

debutează cu instruirea studenților referitor la efectuarea 

acestuia. Instruirea implică și prezentarea tuturor 

documentelor aferente desfășurării stagiului de practică. 

Astfel, studentul obține următoarele: 

- Îndreptarea la practică semnată de decanul 

facultății. Model de îndreptare la practică găsiți în 

Anexa nr. 2.; 
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- copie a Ordinului cu privire la organizarea stagiului 

practicii semnat de rectorul universității; 

- Contractul de colaborare privind efectuarea 

stagiului de practică în cadrul programelor de 

studii universitare de licență/master. Contractul 

este întocmit în trei exemplare și semnat de toți cei 

trei parteneri: decanul facultății, reprezentatul 

Unității-bază de realizare a stagiului de practică și 

student. Astfel, un exemplar se anexează la 

dosarul de practică al studentului, un exemplar 

rămâne la instituția gazdă și unul revine 

studentului. 

- Curricula stagiului de practică; 

- Caietul de practică. Forma Caietului de practică se 

regăsește în Anexa nr. 3. 

- Modelul de raport al stagiului de practică. Anexa 

nr. 4.  

 

Încadrarea în stagiile de practică a studenților este 

anticipată de un instructaj special, în procesul căruia sunt 

familiarizați cu principalele reguli de securitate ce 

urmează a fi respectate la locul de desfășurare a practicii.  

 

La expirarea termenelor de desfășurare a stagiului 

de practică, studenții prezintă dosarul de practică care 

trebuie completat potrivit cerințelor comunicate inițial. 

Dosarul de practică va cuprinde: 
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- Adeverința care certifică faptul desfășurării 

practicii la unitatea la care a fost repartizat 

studentul; 

- Un exemplar al Contractului de colaborare privind 

efectuarea stagiului de practică în cadrul 

programelor de studii universitare de 

licență/master. 

- Caietul de practică completat cu repetarea tuturor 

cerințelor; 

- Raportul de practică; 

- Chestionar de evaluare a stagiului de practică de 

către student (modelul îl găsiți în Anexa nr. 5); 

- Fișa de evaluare curentă a stagiului de practică 

completată de coordonatorul stagiului de practică 

de la unitatea-bază (Anexa nr. 6);  

 

 

4. Coordonarea și supravegherea stagiului de 

practică 

 

Activitatea practicantului face obiectul unei 

evaluări ce rezultă din dubla apreciere a responsabililor 

de încadrare a stagiului. Modalitățile concrete de evaluare 

sunt menționate în convenție și în contract. Evaluarea este 

trecută în Fișă de evaluare care, alăturat celorlalte 

documente, constituie Dosarul stagiului de practică 

(model de foaie de titlu al Dosarului de practică găsiți în 

Anexa nr. 7). La dosarul de practică se anexează toate 

documente aferente. Acest Dosar al stagiului de practică 
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este păstrat de către instituția de învățământ. Semnatarii 

convenției formulează o apreciere cu privire la calitatea 

stagiului.  

 

Pe perioada stagiilor de practică studenții sunt 

coordonați, asistați și monitorizați de cadrul didactic – 

conducător al stagiului de practică și persoana desemnată 

din cadrul unității – bază de realizare și desfășurare a 

stagiului de practică  - coordonatorul/îndrumătorul stagiului 

de practică.  

 

Conducătorul stagiului de practică în comun cu 

coordonatorul stagiului de practică definesc subiectele 

sarcinilor individuale, organizează și supraveghează 

nemijlocit practica la specialitatea respectivă și asigură 

îndeplinirea în cele mai bune condiții a activităților 

proiectate.  

 

Conducătorul stagiului de practică are următoarele 

abilități: 

a) ține cursuri și seminare, realizează diferite 

activități educaționale cu caracter demonstrativ, 

acordă consultații, asistență fiecărui student 

monitorizat; 

b) participă la repartizarea studenților la locurile de 

muncă sau redistribuirea acestora conform tipurilor 

de practică; 

c) verifică condițiile, respectarea termenelor și 

conținutului practicii; 
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d) stabilește relațiile cu coordonatorii din unitățile-

bază de practică şi, în comun, elaborează programul 

de lucru pentru efectuarea practicii;  

e) împreună cu coordonatorul stagiului de practică 

din unitatea-bază de practică, evaluează realizarea 

stagiului de practică de către fiecare student; 

f) acordă consultanță metodică studenților ce 

efectuează stagiile de practică în bază de program 

individual.  

 

Conducătorul unității-bază de realizare a stagiului de 

practică va desemna, din rândul angajaţilor, un specialist 

de înaltă calificare şi cu experienţă în domeniu - 

coordonatorul stagiului de practică, care va fi 

responsabil de desfăşurarea stagiului de practică în 

unitatea–bază.  

 

Coordonatorul stagiului de practică are următoarele 

obligații: 

a) să stabilească un coordonator pentru stagiul de 

practică, selectat dintre salariații proprii cu calificare 

înaltă și experiență profesională;  

b) să instruiască Practicantul, înainte de începerea 

stagiului de practică, cu privire la normele de 

securitate şi sănătate în muncă, în conformitate cu 

legislația în vigoare, precum şi cu privire la 

regulamentul intern, aplicat la Partenerul de practică;  

c) să ofere Practicantului mijloacele necesare pentru 

dobândirea competențelor nominalizate în curricula 
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de practică.  

 

Studenții stagiari/practicanți 

Studenții şi masteranzii care desfăşoară activităţi 

practice pentru consolidarea cunoştinţelor teoretice şi 

pentru formarea abilităţilor, spre a le aplica în 

concordanţă cu specializarea pentru care se instruieşte au 

calitatea de practicanţi.  

Aceştia sunt obligaţi :  

a) să asiste, în perioada stagiului de practică, la 

numărul de ore conform planului de învăţământ;  

b) să consemneze întreaga lor activitate în caietul de 

practică şi să prezinte raportul asupra stagiului de 

practică;  

c) să efectueze stagiul de practică în strictă 

conformitate cu prescripţiile conducerii instituţiei; 

schimbarea unităţii-bază de practică fără 

consimţământul factorilor de decizie este strict 

interzisă;  

d) să execute dispoziţiile şi recomandările 

conducătorilor stagiului, să respecte regulamentul 

de funcţionare internă şi condiţiile de securitate a 

muncii, conform cerințelor specifice unităţii-bază 

de realizare a stagiului de practică. 
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Evaluarea stagiilor de practică 

 

Stagiile de practică desfășurate de către studenți în 

instituţiile partener de practică sunt evaluate, recunoscute 

şi certificate.  

 

Evaluarea stagiului este procesul prin care părţile 

implicate – student, conducător, coordonator apreciază 

gradul de îndeplinire a obiectivelor şi competenţele 

stipulate în curricula de practică  şi completarea 

Dosarului de practică.  

 

Evaluarea stagiului de practică va urmări: 

 gradul de îndeplinire a sarcinilor şi de implicare în 

activităţile de pe parcursul stagiului de practică;  

 volumul şi relevanta activităţilor desfăşurate; 

 evaluarea deprinderilor şi a cunoştinţelor 

dobândite; 

 modul de elaborare a caietului de practică.  

 

Evaluarea stagiilor de practică se realizează atât pe 

perioada de desfăşurare a practicii, cât şi la finalizarea 

acestei activităţi, respectiv evaluarea curentă şi evaluarea 

finală.  

 

Evaluarea curentă, pe durata practicii, se 

efectuează de către conducătorul de practică şi 

reprezentantul unităţii-bază de practică, luând în 
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consideraţie participarea studentului la lucrările 

programate şi formarea de către acesta a deprinderilor de 

executare sau coordonare a operaţiunilor incluse în 

programul practicii. Constatările, neajunsurile depistate 

pe parcursul evaluării curente, precum şi recomandările, 

se consemnează în Fişa de evaluare curenta a stagiului de 

practică, prezentată în anexa 6.  

 

La evaluarea finală, stagiile de practică de 

specialitate se apreciază cu note de către o comisie special 

creată de catedra de profil, ţinând cont de informaţia din 

Fişa de evaluare curentă a stagiului de practică, de 

referinţa coordonatorului din partea unităţii-baza de 

desfăşurare a practicii despre activitatea stagiarului, 

precum şi de calitatea susţinerii publice a raportului, 

rezultatele realizării sarcinii individuale, aprecierea 

conducătorului de la catedra de profil.  

 

Notele obţinute pentru stagiul de practică se 

includ în rezultatele sesiunii respective de examinare, se 

iau în considerare la calculul mediei reuşitei academice a 

studentului. 

 

Evaluarea practicii de licenţă/master se face de 

către conducătorul tezei/proiectului de licenţă/master în 

funcţie de activitatea studentului în procesul de elaborare 

a tezei/proiectului şi de caracteristica dată de conducerea 

unităţii-bază de practică. Nota conducătorului se prezintă 
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în avizul acestuia la teza de licenţă/master, conform 

datelor din borderoul de note respectiv.  

 

Studenţii care nu au realizat integral planul de 

învăţământ şi nu au obţinut creditele aferente tuturor 

unităţilor de curs/modulelor obligatorii şi opţionale şi a 

stagiului de practică, nu sunt admişi la susţinerea 

probelor examenului de licenţă şi a proiectului/tezei de 

licenţă.  

 

Recunoaşterea stagiului de practică se realizează 

prin acordarea creditelor stabilite în planul de 

învăţământ. (A se vedea Planul de învăţământ)  

 

Stagiul de practică va fi recunoscut numai dacă 

sunt îndeplinite următoarele condiţii: 

 există convenţia de practică între Facultate şi 

partenerul de practică; 

 studentul a fost prezent la activităţile de practică 

90% din timpul acordat pentru desfăşurarea 

acestora; 

 stagiul de practică s-a realizat într-un domeniu 

direct legat de specializarea studentului; 

 raportul de practică a fost verificat şi semnat de 

către tutorele de practică; 

 instituţia partener de practică a eliberat o 

Adeverinţă de efectuare a practicii, (Anexa 7), 

semnat de reprezentantul instituţiei şi de tutore.  
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Numărul de credite transferabile specificate în 

convenția privind efectuarea stagiului de practică se va 

înscrie în Suplimentul de Diplomă.  

 

Partenerul de practică va emite Adeverința de 

efectuare a practicii cu condiția îndeplinirii de către 

practicant a obligațiilor asumate prin Convenția-cadru 

privind efectuarea stagiului de practică.  

 

 

Suportul logistic al stagiului de practică 

Livrabile 

 

Suportul logistic al stagiului de practică este 

compus din documente semnate, completate înainte, pe 

parcursul sau la finalizarea stagiului de practică. La 

finalizarea stagiului se includ în „Dosarul de practică”. 

Acestea sunt:  

- Adeverința care certifică faptul desfășurării practicii 

la unitatea la care a fost repartizat studentul;  

- Un exemplar al Contractului de colaborare privind 

efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor 

de studii universitare de licență/master.  
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- Caietul de practică completat cu repetarea tuturor 

cerințelor;  

- Raportul de practică;  

- Chestionar de evaluare a stagiului de practică de către 

student;  

Fișa de evaluare curentă a stagiului de practică 

completată de coordonatorul stagiului de practică de la 

unitatea-bază și conducătorul stagiului de la instituția de 

învățământ.  

 

Responsabilități și termene 

 

Nr. Tipul 
documentului 

Responsabilități Termene 

1 Convenție-cadru 
de parteneriat 

privind efectuarea 
stagiilor de 

practică 

Document semnat de 
organizatorul de 

practică și partenerul 
de practică. Câte un 

exemplar din 
Convenția-cadru 
rămâne la fiecare 

dintre părțile 
semnatare 

Cu cel puțin două 
luni înainte de 

începerea practicii. 
Se încheie pe un 
termen de 5 ani. 

2 Contracte de 
colaborare privind 

organizarea și 
desfășurarea 
stagiilor de 
practică a 

Contractul este 
întocmit în trei 

exemplare și semnat 
de toți cei trei 

parteneri: decanul 
facultății, 

Cu cel puțin o lună 
înainte de 

începutul stagiului 
de practică 
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studenților de la 
ciclul I (studii de 
licență) și ciclul II 
(studii de master) 

reprezentatul Unității-
bază de realizare a 

stagiului de practică și 
student. 

3 Fișa de evaluare 
curentă a stagiului 

de practică 

Completată de 
coordonatorul 

stagiului de practică 
de la unitatea-bază și 

conducătorul stagiului 
de la instituția de 

învățământ 

Pe perioada 
desfășurării 
stagiului de 

practică 

4 Caietul de practică 
însoțit de referința 
coordonatorului și 

mențiunile 
conducătorului de 

practică 

Se completează de 
student 

Se semnează de 
coordonatorul 

stagiului de practică 
de la unitatea-bază și 

conducătorul stagiului 
de la instituția de 

învățământ 

Pe perioada 
desfășurării 
stagiului de 

practică 
La sfârșitul 

stagiului 

5 Raportul de 
practică 

Se elaborează de 
student cu respectarea 

cerințelor stabilite 

Se prezintă la 
sfârșitul stagiului 

6 Chestionar de 
evaluare a stagiului 
de practică de către 

student 

Se completează de 
student 

 

Se anexează la 
raportul de 

practică 
În baza acestuia se 

formulează 
concluziile și 

recomandările 
privind 

perfecționarea 
stagiilor 

 

Raportul de practică este documentul principal pe 

baza căruia este evaluat stagiul de practică. Raportul 

conține:  
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- Descrierea competențelor / abilităților deprinse și 

exersate în cadrul practicii și activitățile în care a 

fost implicat studentul în timpul stagiului; 

- Recomandări, sugestii, dar și impactul pe care l-a 

avut stagiul de practică, rezultatele obținute, cum 

poate fi folosită experiența în viitoarea carieră.  

Dosarul de practică poate conține și material 

documentar aferent întocmit de student.  

 

.....înainte de stagiu 

 

Conducătorul :  

- Cunoaşte reţeaua de instituţii partener de practică, 

informează cordonatorii privind condiţiile 

derulări stagiului de practică, garant al articulării 

stagiului la finalităţile programei universitare;  

- Organizează, la începerea stagiului, o întâlnire cu 

studentul şi coordonatorul pentru a crea un climat 

de încredere între student şi acesta din urmă;  

- Se asigură de coerenţa dintre conţinutul stagiului 

şi competenţele stabilite, nivelul şi proiectul 

profesional al practicantului, pentru a plasa 
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studentul în instituţia sau serviciul cel mai 

potrivit;  

- Trimite instituţiei partener de practică Convenţia 

de stagiu, care va preciza următoarele aspecte: 

 angajamentele şi responsabilităţile Universităţii, 

ale instituţiei şi ale studentului; 

 aspectele legate de siguranţă: asigurarea în caz de 

accident, confidenţialitate, nume şi date de contact 

ale responsabililor şi ale persoanelor ce trebuie 

anunţate; 

 durata stagiului: date şi program, modalităţi de 

suspendare şi de reziliere; 

 descrierea misiunii, care nu poate fi considerată 

loc de muncă; 

 gratificaţia şi eventualele avantaje; 

 comportamentul aşteptat (ţinuta, regulamentul 

intern);  

- Pregăteşte studentul să abordeze stagiul cu 

încredere.  

- Înmânează dosarul complet practicantului, în 

special documentele de evaluare;  
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Coordonatorul:  

- Este instruit în vederea primirii şi acompanierii 

studenţilor din punct de vedere al 

comportamentului şi al managementului;  

- Este informat despre conţinutul formării, ştie să 

extragă din aceasta activităţi suport pentru 

student şi să le evalueze;  

- Se întâlneşte în mod regulat cu colegii săi 

coordonatori; pregăteşte un spaţiu de lucru 

echipat (calculator conectat, acces la informaţie, la 

cantină, mijloace de transport) şi defineşte 

misiunea pe care o va încredinţa practicantului;  

- Îşi sensibilizează colegii cu privire la primirea în 

spirit pozitiv a unui student practicant.  

 

Practicantul :  

- Este sensibilizat cu privire la realitatea vieţii 

profesionale şi a devenit conştient că va fi 

ambasadorul universităţii lui (poate că instituţia ce 

îl primeşte va fi viitorul lui angajator);  

- Îşi pregăteşte CV-ul şi scrisoarea de motivaţie, cu 

ajutorul coordonatorului, dacă este necesar;  
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- Se informează cu privire la instituţiile partener de 

practică, stabileşte o întâlnire cu viitorul său 

tutore. 

 

                                                          ......în timpul stagiului  

 

 

Conducătorul :  

- Se asigură prin intermediul tutorelui şi al 

practicantului de buna desfăşurare a stagiului 

(vizită, telefon, mesaj electronic).  

Coordonatorul:  

- Primeşte practicantul ca pe un nou colaborator;  

- Se prezintă şi îl invită pe noul venit să facă la fel: 

cine este? care sunt aşteptările, proiectele lui, 

motivele alegerii acestei meserii?  

- Îi prezintă instituţia, ierarhia şi serviciile ei, 

activitatea şi strategia acesteia;  

- Îl prezintă instituţiei invitându-l să viziteze 

birourile;  
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- Explică regulile de securitate, procedurile şi 

regulile de viaţă în comunitate din cadrul 

instituţiei;  

- Explică şi decide împreună cu practicantul criterii 

de reuşită, apoi îl invită să le pună în aplicare;  

- Încredinţează practicantului o misiune reală, 

adaptată proiectului de cercetare, nivelului 

practicantului şi duratei stagiului;  

- Împărtăşeşte practicantului competenţele şi 

cunoştinţele lui, dar şi din ansamblul 

comportamentelor aşteptate (curaj, adaptare, 

bunăvoinţă, facultăţi de analiză, de luare de 

decizii, de comunicare, de organizare);  

- Se asigură că dispoziţiile sale au fost înţelese: 

ghidează, sfătuieşte, stimulează şi încurajează 

practicantul, indicându-i direcţia pe care să o 

urmărească, metodele posibile şi rezultatul ce 

trebuie atins, dar şi legătura cu diploma vizată;  

- Se asigură de buna integrare a practicantului în 

echipa serviciului respectiv, întreţinându-se în 

mod regulat cu el, este atent la problemele 

relaţionale şi se arată accesibil şi disponibil pentru 



40 

 

orice întrebare, mai ales în caz de dificultăţi, de 

eşec sau de descurajare;  

- Nu ezită să îl contacteze pe conducător în caz de 

nevoie ;  

 

Practicantul :  

- Se adaptează cu modestie şi bunăvoinţă noului 

său mediu de lucru, respectă regulile instituţiei, 

precum şi codurile şi cultura acesteia;  

- Ascultă cu atenţie dispoziţiile şi le aplică în mod 

scrupulos (securitate, calitate, program, etc..);  

- Se străduieşte să îşi exprime în mod politicos 

cererile sau doleanţele;  

- Ia în mod sistematic notiţe ce îi vor fi utile pentru 

raportul de stagiu, verifică dacă documentele pe 

care doreşte să le menţioneze nu sunt 

confidenţiale.  
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                                                                          .....după stagiu 

 

Conducătorul :  

- Participă la organizarea susţinerii raportului de 

stagiu;  

- Apreciază cu notă susţinerea raportului de 

practică.  

 

Coordonatorul:  

- Acţionează la nivel intern (serviciu, direcţiune) 

propunând pentru instituţie un bilanţ al stagiului 

şi al noii perspective aduse de practicant;  

- La finalul stagiului oferă informaţii şi semnează 

fişa referinţa cu privire la prestaţia practicantului: 

punctualitate, asiduitate, deschidere, interes 

manifestat, înţelegere a sarcinilor, adaptare, 

atitudine generală, cunoştinţe legate de meserie şi 

de diplomă;  

- La finalul coordonatorul, tutorele semnează 

„Adeverinţă de efectuare a practicii” din partea 

instituţiei pentru practicant;  
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- Ia în calcul, dacă este cazul, posibilitatea oferirii 

unui loc de muncă pe perioada verii (contract de 

muncă) pentru a continua stagiul.  

 

Practicantul :  

- Completează chestionarul de evaluare a stagiului; 

- Elaborează Raportul de practică;  

- Întocmește tot dosarul de practică. 
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Anexa nr. 1 
 
 

Contract  
de colaborare privind efectuarea stagiului de practică în 

cadrul programelor de studii universitare de 
licență/master 

 
Prezentul contract se încheie între: 
Instituția Publică Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu 
Hașdeu” din Cahul, denumită în continuare Organizator  de 
practică, reprezentată prin persoana decanului  Facultății  de 
__________________________________________________ 
(numele, renumele) 
și 
Unitatea-bază de realizare a stagiilor de practică, în continuare 
Partener de 

practică______________________________________________________ 

(denumirea oficială a organizației care se prezintă în calitate de 
Unitate-bază de realizare a stagiilor de practică) 
 
reprezentată de _____________________________________________ 

(numele, prenumele, funcţia) 
şi 
Studentul  , denumit în 
continuare Practicant,  
 
înscris în anul __ universitar la     
 
Facultatea    ,  
 
Specialitatea     
 
Grupa   . 
 

 
 
 
 



 

 

Art. 1. Obiectul Contractului 
Prezentul Contract reglementează relaţiile dintre Părţi ce ţin de 
organizarea şi desfăşurarea stagiului de practică pentru 
consolidarea cunoştinţelor teoretice şi formarea abilităţilor 
Practicantului, în vederea aplicării acestora în activitate.  

 
Art. 2. Statutul Practicantului 
Practicantul rămâne, pe toată durata stagiului de practică, 
student/masterand al Organizatorului de practică.  

 
Art. 3. Tipul, durata și perioada desfășurării stagiului de 
practică 
 
3.1. Tipul Stagiului de practică 
____________________________________________ 
 

3.2 Stagiului de practică va avea durata de ____________________, 
câte 6 ore pe zi. 
 
3.3. Perioada desfășurării stagiului de practică este de la 
___________(zi/lună/an) până la _______________________ 

 
Art. 4. Obiectivele stagiului de practică: 

 ………. 

 ………. 

 ………. 
 

Art. 5. Persoanele responsabile desemnate de Organizatorul 
de practică și Partenerul de practică 
 
5. 1. Coordonatorul de practică din partea Partenerului de practică 
Dl/Dna __________________________ Funcția 
______________________________ 
Telefon _______________ Fax _______________ E-mail 
_______________________ 
 
5.2. Cadrul didactic universitar conducător al stagiului 
Dl/Dna __________________________ Funcția 
______________________________ 



 

 

Telefon _______________ Fax _______________ E-mail 
_______________________ 
 

Art. 6. Plata şi obligaţiile sociale 
Pentru activitatea desfăşurată, Practicantul nu poate pretinde la vreo 
remuneraţie din partea Partenerului de practică cu excepţia cazului 
în care să încheie un contract individual de muncă.  
Art. 7. Angajamentele Practicantului 
7.1 să respecte programul de activitate stabilit şi să execute 
activităţile specificate de conducător în conformitate cu programa 
stagiului de practică.  
7.2 să respecte regulamentul intern al Partenerului de practică.  
7.3 să respecte normele de securitate şi sănătate în muncă. 
 
7.4 să păstreze confidenţială orice informaţie pe care o primeşte de 
la Partenerul de practică sau la care i se acordă accesul de către 
Partenerul de practică 

 
Art. 8. Angajamentele Partenerului de practică 

8.1 să stabilească un coordonator pentru stagiul de practică, selectat 
dintre salariaţii proprii cu calificare înaltă şi experienţă 
profesională 

8.2 să instruiască Practicantul, înainte de începerea stagiului de 
practică, cu privire la normele de securitate şi sănătate în muncă, în 
conformitate cu legislaţia în vigoare, precum şi cu privire la 
regulamentul intern, aplicat la Partenerul de practică.  
8.3 să   ofere   Practicantului   mijloacele   necesare   pentru 
dobândirea competențelor nominalizate în Curricula de practică.  
8.4 să rezilieze prezentul Contract în mod unilateral, informând 
despre aceasta în scris Organizatorul de practică şi Practicantul, 
după ce, în prealabil, a audiat explicaţiile Practicantului şi ale 
conducătorului de practică din partea Partenerului de practică.  

 
Art. 9. Angajamentele Organizatorului de practică 

9.1 să desemneze un cadru didactic responsabil cu planificarea, 
organizarea şi supravegherea desfăşurării stagiului de practică.  
9.2 să întrerupă stagiul de practică, după informarea prealabilă a 
Partenerului de practică şi după obţinerea confirmării de primire a 
acestei informaţii, în cazul în care derularea stagiului de practică 



 

 

nu este conformă cu angajamentele asumate de către partenerul de 
practică în cadrul prezentului contract.  
 
Art. 10. Evaluarea stagiului de pregătire practică prin credite 
transferabile 
Numărul de credite transferabile ce vor fi obţinute de Practicant în 
urma desfăşurării stagiului de practică este de  ECTS, fiind 
stabilite în planul de învăţământ.  

 
Art.11. Raportul privind stagiul de practică 

11.1 Coordonatorul stagiului de practică din partea Partenerului de 
practică împreună cu cadrul didactic vor evalua permanent nivelul 
competenţelor profesionale dobândite de practicant,  
precum şi comportamentul, modalitatea de integrare a acestuia în 
activitatea partenerului de practică.  
11.2 La finele stagiului de practică, coordonatorul stagiului de 
practică din partea Partenerului de practică elaborează un aviz 
(referință) în baza evaluării nivelului competențelor obținute de 
către practicant.  

 
Art.12. Sănătatea și securitatea Practicantului în timpul 
stagiului de practică.  
 

12.1 Partenerul de practică are obligația să respecte prevederile 
legale cu privire la sănătatea și securitatea în muncă 

12.2 Practicantului i se asigură protecție socială conform legislației în 
vigoare.  
12.3 În cazul unui accident suportat de Practicant, fie în timpul 
desfășurării stagiului de practică, fie în timpul deplasării către 
locul desfășurării stagiului de practică, Partenerul de practică se 
angajează să înștiințeze asiguratorul cu privire la accidentul care a 
avut loc.  

 
Art.13. Prevederi finale 

13.1 Prezentul  Contract  poate  fi  modificat   numai   cu   
consimțământul   tuturor părților, modificările consemnându-se 
într-un proces verbal anexat la Contract.  
13.2 Litigiile apărute între părțile contractante vor fi soluționate pe 
cale amiabilă, în conformitate cu legislația în vigoare.  



 

 

13.3 Prezentul contract intră în vigoare din momentul semnării de 
către părți și este valabil până la executarea de către părți a 
obligațiilor ce le revin în baza prezentului Contract. 
Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare la data:    
  (zi/lună/an)  
 
Semnăturile Pârților: 
 
Facultatea de  
________________________ 
_______________________ 

Unitatea-bază de realizare a 
stagiului de practică 
_______________________________
_ 
_______________________________
___ 

str. Piața Independenței 1 
or.  Cahul , cod poștal MD-
3909 
tel.      02992248   
 fax: 029924752 
 
Decan: 
_________________________ 
(nume, prenume) (semnătura) 
L.Ș. 

str. 
_______________________________
___ 
or. _________________, cod poștal 
___ 
tel. ________________ 
fax:_________________ 
Directorul/conducătorul: 
_______________________________
_ 
(nume, prenume) (semnătura) 
L.Ș. 
 

 
 

Student ________________________________ 
Semnătura ______________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexa nr. 2 
 

Îndreptarea la practică semnată de decanul 
facultății 

 

Dlui(nei)  _______________________________ 

Director/Șef al _______________________________ 

 

Decanul Facultății de Drept și Administrație publică a 

Universității de Stat “Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul, rog să 

permiteți desfășurarea stagiului de practică la instituția (organizația) 

condusă de Dumneavoastră și delegă pe _____________________ în 

perioada ____________________20______ 

 

Decanul Facultății                                                Chironachi Vladimir 

Numele, prenumele 
Coordonatorului 
practicii 

Funcția Studii Experiența 
(vechimea) în 
muncă 

    

 

S-a prezentat la locul stagiului de practică la 

“____”_____________20___ 

LȘ    

Semnătura coordonatorului____________________ 

A finalizat practica  la “____”____________________ 20____ 

LȘ    

Semnătura coordonatorului____________________  

 



 

 

Anexa nr. 3 

Caietul stagiului de practică (Model) 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII  AL 

REPUBLICII MOLDOVA 

UNIVERSITATEA DE STAT „BOGDAN PETRICEICU HASDEU” 

DIN CAHUL 

FACULTATEA DREPT ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 

CATEDRA ŞTIINŢE POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE 

 

CAIETUL STAGIULUI DE PRACTICĂ 

 

Studentul(a) 
__________________________________________________ 

(nume/prenume)  
Specialitatea 
__________________________________________________ 

 
Anul de studii _____________                Grupa _________ 

 
Practica 
___________________________________________________ 

(tipul stagiului de practică) 

Perioada stagiului de practică _______________________ 
 

Locul de desfășurare a practicii ______________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________ 

 



 

 

Conducătorul stagiului de practică ___________________ 
___________________________________________________ 

(nume/prenume) 

___________________________________________________ 
(funcția) 

 
Coordonatorul stagiului de practică __________________ 

(nume/prenume) 

___________________________________________________ 
(funcția) 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CUPRINS  

1. Scopul stagiului de practică; 

2. Obiectivele stagiului de practică; 

3. Competențele dobândite în cadrul stagiului de 

practică; 

4. Agenda stagiului de practică; 

5. Prezentarea generală a unității – bază de 

desfășurare a stagiului de practică; 

6. Prezentarea succintă a subdiviziunii în care a fost 

desfășurat a stagiul de practică; 

7. Lista literaturii studiate și utilizate pe parcursul 

stagiului de practică; 

8. Concluzii și propuneri ale stagiarului referitor la 

stagiul de practică; 

9. Referință despre activitatea stagiarului  

10. Obiecțiile și indicațiile conducătorului stagierii de 

la catedră; 



 

 

 
 

I. Scopul stagiului de practică ___________________ 
(se indică scopul individual al studentului în funcţie de tema de cercetare 

sau subdiviziunea în care a fost repartizat ) 

 

 

 

 
II. Obiectivele stagiului de practică: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
III. Competenţele dobândite în cadrul stagiului de 
practică: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IV. Agenda stagiului de practică: 

Data 
efectuării 

activităților 

Descrierea concisă a 
lucrărilor efectuate pe 

parcursul stagiului 

Mențiuni ale 
coordonatorului  

stagiului de practică 

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

 

Data 
efectuării 

activităților 

Descrierea concisă a 
lucrărilor efectuate pe 

parcursul stagiului 

Mențiuni ale 
coordonatorului  

stagiului de practică 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

 

V. Prezentarea generală a unităţii – bază de desfăşurare 

a stagiului de practică: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VI. Prezentarea succintă a subdiviziunii în care a fost 

desfăşurat a stagiul de practică: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VII. Lista literaturii studiate şi utilizate pe parcursul 
stagiului de practică: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Concluzii și propuneri ale stagiarului referitor la 
stagiul de practică: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IX. Referință despre activitatea stagiarului (Avizul 
instituției despre activitatea stagiarului în perioada 
stagiului de practică, deprinderile de muncă și 
cunoștințele dobândite, antrenarea în munca 
colectivului, calificarea etc. (se alcătuiește de către 
coordonatorul stagiului din partea unității): 
 

 

 

 

 

 

 

Data: 
 

Semnătura: 
L.Ș. 

 

  

IX. Obiecțiile și indicațiile conducătorului stagierii de 
la catedră: 
 

 

 

 

 

 

Data  



 

 

                                                                      Anexa nr. 4                                                                        

Model raport de practică 

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII  AL 

REPUBLICII MOLDOVA 

UNIVERSITATEA DE STAT „BOGDAN PETRICEICU HASDEU” 

DIN CAHUL 

FACULTATEA DREPT ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 

CATEDRA ŞTIINŢE POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE 

 

RAPORT DE PRACTICĂ  
 

Studentul(a)_______________________________________ 

(nume/prenume)  
 

Specialitatea_______________________________________ 
 

Anul de studii ______________                 Grupa ________ 
 

Practica___________________________________________ 
(tipul stagiului de practică) 

 
Perioada stagiului de practică _______________________ 

 
Locul de desfăşurare a practicii   ____________________ 

 
Conducătorul stagiului de practică ___________________ 

(nume/prenume) 
___________________________________________________ 

(funcţia)  
 

Coordonatorul stagiului de practică __________________ 

(nume/prenume) 
___________________________________________________ 

(funcţia) 



 

 

 

 
CUPRINS: 

 

1. Scopul şi obiectivele stagiului de practică; 

2. Competenţele exersate pe durata stagiului de 

practică (min. 250 – max. 500 de cuvinte); 

3. Activităţile desfăşurate pe perioada stagiului de 

practică (min. 500 – max. 1000 de cuvinte); 

4. Observaţii personale cu privire la activitatea 

depusă (impresii, sugestii şi recomandări, punctele 

tari şi slabe ale stagiului de practică, păreri cu 

privire la colaborarea cu supervizorul de practică 

şi/sau tutorele de practică, etc.) (min. 250 – max. 

500 de cuvinte); 

5. Chestionar de evaluare a stagiului de practică de 

către student. 



 

 

 
1. Scopul şi obiectivele stagiului de practică; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Competenţele exersate pe durata stagiului de 

practică (succint: min. 250 – max. 500 de cuvinte); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Activitățile desfășurate pe perioada stagiului de 

practică (succint: min. 500 – max. 1000 de 

cuvinte); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Observații personale cu privire la activitatea 

depusă (impresii, sugestii şi recomandări, 

punctele tari şi slabe ale stagiului de practică, 

păreri cu privire la colaborarea cu supervizorul 

de practică și/sau tutorele de practică, etc.) 

(succint: min. 250 – max. 500 de cuvinte); 



 

 

                                                                              Anexa nr. 5                                                       

Chestionar de evaluare a stagiului de practică 

de către student 

Informații despre respondent: 

1. Nivelul de studiu: Licenţă Masterat 

2. Numele programului 
de studiu: 

 

3. Anul de studiu:  

4. Organizația în care a 
fost efectuată practica: 

 

 
1. În ce măsură sunteţi 
mulţumit(ă) de? 

Deloc Puţin Nici/nici Mult Foarte 
mult 

1. Activitatea 
dumneavoastră pe 
parcursul  stagiului 
de practică? 

     

2. Modul în care v-ați 
implicat 
dumneavoastră pe 
parcursul stagiului 
de practică? 

     

3. Implicarea 
coordonatorului 
din organizația 
gazdă? 

     

4. Activitatea 
coordonatorului 
din organizația 
gazdă? 

     

 
2. Cât de satisfăcut(ă) 
sunteți de următoarele 
aspecte ale stagiului de 
practică efectuat? 

Deloc Puţin Nici/nici Mult Foarte 
mult 



 

 

1. Modul în care ați 
fost tratați de 
angajații din 
birou/organizație 
cu care aţi intrat în 
contact 

     

2. Modul în care ați 
fost tratați de 
coordonator 

     

3. Gradul în care ați 
fost implicat în 
activitățile 
organizației 

     

4. Relația cu 
coordonatorul de 
practică 

     

5. Înțelegerea mai 
bună a modului în 
care funcționează 
organizația în care 
ați desfășurat 
perioada de 
practică 

     

 
3. În ce măsură credeți 
că activitatea 
desfășurată pe 
parcursul stagiului de 
practică v-a ajutat să: 

Deloc Puţin Nici/nici Mult Foarte 
mult 

1. Dobândiți 
cunoștințe noi? 

     

2. Aplicați practic 
cunoștințele 
teoretice? 

     

3. Aprofundați sau 
fundamentați 
cunoștințele 
teoretice ? 

     

4. Vă obișnuiți cu      



 

 

atmosfera și cultura 
organizațională ? 

5. Intrați în contact cu 
problemele cu care 
se confruntă 
profesioniștii din 
domeniu? 

     

6. Vă  creați  o  
imagine  mai  bună  
a  viitorului  
dumneavoastră  în 
domeniu? 

     

7. Să observați cum 
sunt soluționate 
problemele în 
organizații? 

     

8. Să decideți în 
alegerea unei 
cariere sau a unui 
potențial loc de 
muncă? 

     

9. Descoperiți 
aptitudini și 
competențe? 

     

 
5.Ce măsuri ar putea fi adoptate pentru a îmbunătăți stagiile de 
practică? 

Din partea organizației gazdă unde 
ați efectuat stagiul de practică: 
 

 
 

Din partea Catedrei:  
 

Din partea studenților care participă 
la stagii de practică profesională: 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

Anexa nr. 6 

 
Unitatea-bază de realizare a stagiilor de practică 

_____________________________________________ 
(denumirea oficială a organizației) 

 
FIŞA DE EVALUARE CURENTA 

a stagiului de practică 

 

Data ___________ 

 

Constatări 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Recomandări  

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Conducătorul stagiului de practică    ______________________ 

 

Coordonatorul stagiului de practică   _____________________ 

 

 



 

 

                                                                                Anexa nr. 7                                                                        

Model foaie de titlu al dosarului de practică și 

al cuprinsului la dosar 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII  AL 

REPUBLICII MOLDOVA 

UNIVERSITATEA DE STAT „BOGDAN PETRICEICU HASDEU” 

DIN CAHUL 

FACULTATEA DREPT ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 

CATEDRA ŞTIINŢE POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE 

 

DOSAR DE PRACTICĂ 

Tipul practicii 

____________________________ 

 

Elaborat de: 

Nume student: ____________________________ 

 

 

Coordonat: 

Nume conducător practică: 

____________________________ 


