


 1 

 

I. PRELIMINARII 

Stagiile de practică constituie o parte integrantă a procesului de formare profesională. 

Fiind un element principal al procesului educaţional şi activității profesionale, stagiul de practică 

asigură formarea competenţelor profesionale şi acumularea experienţei privitor la organizarea şi 

realizarea activităţilor în domeniul profesional. 

Stagiile de practică reprezintă un element esenţial şi în cadrul socializării profesionale a 

studenţilor. Succesul absolvenţilor pe piaţa muncii va depinde, în mare măsura, de gradul în care 

aceştia vor cunoaşte specificul activităţii profesionale. 

Pe parcursul desfășurării stagiilor de practică, studenții vor avea posibilitatea: 

 să obțină experiență de stagiu relevantă cererii de pe piața muncii prin a învăța direct de 

la specialiști, cu posibilitatea de a obține în viitor un loc de muncă permanent într-un 

domeniu de lucru testat; 

 să comunice direct cu practicienii și să identifice problemele-cheie din sistem; 

 să stabilească legături cu potențialii angajatori; 

 să acumuleze material empiric/informativ pentru elaborarea proiectelor de 

cercetare/tezelor de licență; 

 să înțeleagă dacă activitatea profesională la care a aspirat anterior i se potrivește or, din 

contra, se regăsește într-o altă direcție din același domeniu de studii etc.; 

 să-și dezvolte capacități de administrare şi de gestionare a activităților în cadrul entităților 

de practică; 

 să-și dezvolte competențe profesionale racordate la cerințele angajatorilor; 

 să formuleze raționamente obiective, în temei de analiză și experiență, cu privire la 

fezabilitatea ideilor promovate și/sau aplicate în domeniul juridic etc.; 

 să se familiarizeze cu varii aspecte ale dimensiunii sociale și umane a muncii într-o 

organizație. 

Practica de cercetare de master are drept scop dezvoltarea competenţelor şi adecvarea 

pregătirii teoretice la activitatea profesională independentă în condiţii socio-economice reale, 

efectuarea cercetărilor, documentarea şi colectarea informaţiei, pentru realizarea tezei de master.  

Obiectivele practicii de cercetare sunt: 

 argumentarea actualității și importanței temei de cercetare pentru teza de masterat;  

 selectarea materialului doctrinar și normativ relevant pentru tema de cercetare aleasă;  

 elaborarea planului tezei de masterat și a bibliografiei orientative;  

 elaborarea metodologiei de cercetare; analiza cadrului normativ și a practicii judiciare 

relevante pentru tema de cercetare;  



 2 

 elaborarea tezei de master în conformitate cu cerințe prevăzute în Ghidul cu privire la 

perfectarea tezelor de masterat;  

 formularea concluziilor și recomandărilor în baza rezultatelor cercetării; 

 evaluarea capacității de a procesa şi de a utiliza creativ cunoştinţele dobândite şi 

informaţiile din bibliografia studiată;  

 respectarea normelor etice şi a cerinţelor ştiinţifice în realizarea şi prezentarea 

rezultatelor cercetării ştiinţifice. 

 

Studenții efectuează stagiile de practică, în termenele prevăzute de Calendarul academic, 

conform Planului de învățământ, în baza curriculumului stagiului de practică, precum și 

convențiilor/contractelor de colaborare încheiate cu unitățile-bază de desfășurare a stagiilor de 

practică. 

Potrivit Planului de învățământ sunt prevăzute următoarele tipuri de stagii de practică: 

practica de cercetare de master. 

Masteranzii facultăţii de drept îşi petrec practica în următoarele oficii juridice (entități): 

 Organe ale Procuraturii (Procuratura Generală, procuraturi teritoriale și specializate); 

 Instanțe de judecată (nivel I, II și III); 

 Birouri de avocați; 

 Ministerul Justiției și autorități administrative în subordine; 

 Administrația Națională a Penitenciarelor; 

 Inspectoratul Național de Probațiune (birourile teritoriale de probațiune); 

 Ministerul Afacerilor Interne și instituțiile subordonate; 

 Ministerul Afacerilor Externe; 

 Notariatul; 

 Organe vamale; 

 Autorități publice centrale; 

 Autorități publice locale; 

 Alte instituții publice/private care oferă confirmarea necesară că stagiarul va putea 

desfășura practica în cadrul acestora. 

Stagiile de practică au scopul pregătirii specialistului cu o calificare corespunzătoare şi 

aprofundarea cunoştinţelor teoretice acumulate în procesul de studii precum şi de a însuşi 

practica în organele de drept. 
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Ca rezultata efectuării stagiilor de practică, studentul – viitorul specialist, poate determina 

perspectivele realizării profesionale în sistemul ales de specializare iar rezultatele practicii 

justifică atribuirea calificării profesionale absolventului. 
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III. Competenţe profesionale: 

 Cunoașterea şi înțelegerea noțiunilor, conceptelor, teoriilor din domeniul jurisprudenței, 

care să asigure o abordare originală în dezvoltarea sau aplicarea lor în contextul 

cercetării; 

 Aplicarea cunoștințelor, metodologiilor şi procedeelor în activitatea practică şi cercetarea 

științifică; 

 Elaborarea judecăților pe baza informațiilor incomplete şi a cadrului legislativ limitat şi 

demonstrarea inovației în contextul de muncă şi de studii imprevizibile; 

 Perfecționarea abilităților de comunicare în dependență de schimbările din domeniul 

dreptului; 

 Luarea motivată a deciziilor juridice; 

 Exprimarea scrisă şi orală, în limba română şi una sau mai multe limbi de circulație 

internațională folosind terminologia juridică; 

 Elaborarea proiectelor de studiu independent şi de activitate profesională autonomă în 

domeniul dreptului. 

 

IV. Produsele activității studentului stagiar 

Activitatea studentului stagiar va fi reflectată în caietul de practică. 
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Caietul de practică conține informații ce atestă activitatea studentului în cadrul stagiului 

de practică. 

Caietul de practică are o structură tipizată, aprobat prin Regulamentul cu privire la 

organizarea stagiilor de practică la Ciclul I – studii superioare de Licență, Ciclul II – studii 

superioare de Masterat, probat de Senatul USCh la 21.04.2016. 

Caietul trebuie să fie completat cu exactitate la toate compartimentele prestabilite. 

Masteranzii, care sunt încadrați în cîmpul muncii pe specialitate au prezentat o adeverință 

de la locul de muncă ce confirmă angajarea, semnată în modul corespunzător de către 

administrație, fișa postului, o caracteristică și un raport în formă liberă cu privire la activitatea 

desfășurată din care să se deducă tipuri de activități specifice temei cercetate la teza de master. 

 

V. Evaluarea stagiului de practică 

Evaluarea practicii de cercetare de master se realizează atât pe perioada de desfășurare a 

practicii, cât și la finalizarea acestei activități. 

Evaluarea curentă, pe durata practicii de specialitate, se efectuează de către conducătorul 

de practică și mentorul de practică, luându-se în considerare participarea masterandului la 

lucrările programate. 

La finalul stagiului de practică masterandul va prezenta: portofoliul stagiului de practică 

cu anexele corespunzătoare. Susținerea practicii are loc în cadrul comisiilor.  

Masterandul se prezintă la susținerea practicii conform orarului stabilit, cu portofoliul 

stagiului de practică și anexele corespunzătoare. Conducătorul de practică evaluează rezultatele 

stagiului de practică, notează/califică studentul şi acordă numărul de credite transferabile 

specificate în planul de învățământ. Raportul de practică şi cunoştinţele masterandului sunt 

evaluate cu notă (de la 1-10), conform criteriilor stabilite în grila de evaluare. 

 

VI. Cadrul normativ de referință privind stagiile de practică 

La nivel național, stagiile de practică sunt reglementate de: 

 Codul educației nr.152 din 17.07.2014. În Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2014, nr. 319-324. 

 Codul muncii nr.154 din 28.03.2003. În: Monitorul Oficial al Repuiblicii Moldova, 2003, 

nr.159-162. 

 Legea nr.105 din 14.06.2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și 

asigurarea de șomaj. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.295-308. 
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 Hotărârea Guvernului nr.193 din 24.03.2017 pentru aprobarea Regulamentului cu privire 

la formarea continuă a adulților. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, 

nr.92-102. 

 Regulamentul-cadru cu privire la mobilitățile academice în învățământul superior. 

Aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.56 din 27.01.2014 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru cu privire la mobilitatea academică în învățământul superior. În: 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.24-26. 

 Regulamentul-cadru privind stagiile de practică în învățământul superior. Aprobat prin 

Ordinul Ministrului Educației nr.203 din 19.03.2014. 

 Plan-cadru pentru studii superioare de licență (Ciclul I), de masterat (Ciclul II) și 

integrate. Aprobat prin Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr.120 din 

10.02.2020. 

 Regulamentul de organizare și desfășurare a uceniciei. Aprobat prin Ordinul Ministerului 

 Educației nr.1080 din 20 octombrie 2014. 

La nivel de universitate/facultate, reglementări privind stagiile de practică se regăsesc în: 

 Regulamentul cu privire la organizarea stagiilor de practică la Ciclul I – studii superioare 

de Licență, Ciclul II – studii superioare de Masterat. Aprobat de Senatul USCh la 

21.04.2016. 

 Regulamentul de de organizare a studiilor în învăţământul superior în baza Sistemului 

Naţional de Credite de Studiu. Aprobat de Senatul USCh la 21.04.2016. 

 

 


