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Legislație  

 

Art. 1  

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea stagiilor de practică ale studenților la nivelul 

Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, denumit în continuare Regulament, este elaborat în 

conformitate cu: 

a) Legea EducaţieiNaţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

b) Legea nr.258/2007, privind practica studenților, cu modificările şi completările ulterioare ; 

c) OMEN nr. 3666 din 2012 –Codul drepturilor şi obligaţiilor studentului; 

d) OMEN nr. 3955 din 2008 privind aprobarea cadrului general de organizare a stagiilor de practică în 

cadrul programelor de studii universitare de licență și de masterat. 

e) Carta Universitară a Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”; 

f) Codul Studentului din Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” nr.4379752 din 2012 (denumit în 

continuare, Codul studentului); 

g) Regulamentul de ordine interioară al Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”; 

h) Regulamentul privind activitatea profesională a studenților din Academia de Poliție „Alexandru Ioan 

Cuza”; 

k) Alte acte normative emise de Ministerul Educaţiei, denumit în continuare M.E. şi de către Ministerul 

Afacerilor Interne, denumit în continuare M.A.I. 

 

Scop 

Art. 2 Prezentul Regulament este elaborat în scopul desfăşurării optime a stagiului de practică, în 

conformitate cu planul de învățământ, care are drept obiectiv verificarea aplicabilității cunoștințelor 

teoretice însușite de studenți în cadrul programului de instruire prin stabilirea unor reglementări proprii, 

în concordanţă cu specificul instituţional al Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”. 

 

Organizare și desfășurare 

Art. 3  

Stagiile de practică ale studenţilor se desfăşoară potrivit actelor normative în vigoare, a  planurilor de 

învăţământ şi planurilor de practică elaborate de către departamente. 

 

Art. 4 Conform Sistemului European de Credite Transferabile, pentru a acumula unităţi decredit, 

studentul trebuie să participe la activităţile didactice programate şi să efectueze activităţi individuale de 

pregătire. 

 

Art. 5  

(1) Stagiul de practică reprezintă o condiție de promovare. 

(2) Frecvenţa la activităţile practice (laborator, proiect, stagii de practică) este obligatorie.  

(3) Studentul are obligația ca pe durata derulării stagiului de practică să respecte programul de lucru 

stabilit și să execute activitățile specificate de tutore în conformitate cu planul de practică, în condițiile 

respectării cadrului legal cu privire la volumul și dificultatea acestora. 

 

Art. 6  

(1) Stagiul de practică trebuie efectuat integral de către fiecare student.  

(2) Ziua, precum și perioada de practică, neefectuate potrivit alin.1, trebuie replanificate, până cel mai 

târziu, în ultima zi de vineri a lunii septembrie din anul universitar respectiv sau în timpul semestrului 

după-amiaza și în zilele de weekend în măsura în care permite programul beneficiarilor. 

(3) Procedura replanificării este cea prevăzută precum la orice altă disciplină din planul de învățământ. 

(4) Eventualele cheltuieli legate de replanificarea stagiului de practică, vor fi suportate exclusiv de către 

student. În situația în care acesta nu a efectuat practica din motive neimputabile  (boală, concediu 

medical, alte situații neprevăzute) cheltuielile vor fi suportate de către instituție.  

 



Art. 7 

(1) Stagiile de practică ale studenţilor se execută în Academie sau la instituţiile beneficiare, pe baza fişei 

disciplinei întocmite de Academie în colaborare cu inspectoratele generale sau structuri similare ale 

M.A.I., în calitate de partener de practică, în conformitate cu prevederile legislaţiei privind practica 

studenţilor. 

(2) La Facultatea de Pompieri stagiile de practică se vor desfășura în conformitate cu documentul 

realizat în colaborare cu IGSU intitulat ”INSTRUCȚIUNI privind organizarea și desfășurarea stagiului de 

practică a studenților Facultății de Pompieri, în cadrul unităților și subunităților subordinate I.G.S.U”.    

(3) Practica studenţilor din cadrul Facultății de Arhivistică, se realizează în baza Planului de desfășurare 

a practicii de specialitate aprobat de conducerea Academiei de Poliție; aceasta se desfășoară, de regulă, 

în structurile subordonate ale Arhivelor Naţionale, precum şi la compartimentele de arhivă din structuri 

ale M.A.I. precum și alte instituții de stat și organizaţii private. 

(4) Având în vedere principiul mobilităţii studenţilor, cu aprobarea ministrului Afacerilor Interne, stagiile 

de practică se pot desfăşura şi în afara teritoriului ţării, cu respectarea prevederilor legale şi a normelor 

interne aplicabile la nivelul M.A.I.  

(5) Cu excepția celor de la specializarea Contrainformații M.A.I, studenţii au obligaţia de a consemna 

zilnic în Caietul de Practică, după caz, activităţile desfăşurate şi observaţiile personale privitoare la 

activitatea depusă.  

(6) Fiecare student de la Facultatea de Arhivistică va întocmi un caiet de practică ce va cuprinde: 

denumirea modulului de practică; instituţia gazdă a stagiului de practică; competenţele exersate; 

activităţile desfăşurate pe perioada stagiului de practică; numărul de inventar/inventare şi cota/cotele u.a. 

studiate sau prelucrate arhivistic; observaţii personale privitoare la activitatea depusă; sugestii pentru 

îmbunătăţirea activităţilor practice viitoare. Studenţii vor depune după încheierea stagiului caietele de 

practică la secretariatul Facultăţii de Arhivistică în vederea înregistrării şi arhivării acestora. 

 

Art. 8 

 (1) Practica studenţilor din cadrul C.I.F.R.I.D. se desfăşoară în unităţile M.A.I. unde studenţii îşi 

desfăşoară activitatea, sau în cadrul altor structuri potrivit solicitărilor beneficiarilor.  

(2)  La finalizarea stagiilor de practică, studenții vor întocmi documentele de practică, potrivit                    

Anexei nr. 3. 

 

Art. 9  

(1) Stagiile de practică, se vor executa, sub conducerea tutorilor profesionali – ofiţeri desemnaţi de către 

partenerul de practică şi sub îndrumarea cadrelor didactice stabilite de  Academia de Poliție. 

(2) Având în vedere principiul mobilităţii studenţilor, cu aprobarea ministrului afacerilor interne, stagiile 

de practică se pot desfăşuraşi în afara teritoriului ţării, cu respectarea prevederilor legale şi a normelor 

interne aplicabile la nivelul M.A.I. 

(3) Stagiile de practică la Facultatea de Arhivistică se vor desfășura sub conducerea tutorilor profesionali 

desemnaţi de către partenerul de practică şi sub îndrumarea cadrelor didactice stabilite de Academia de 

Poliție. Tutorele de practică îl va evalua pe studentul-practicant şi va întocmi un Raport de evaluare a 

studentului de tutore (conform Anexei nr. 4). Vor fi evaluate atât nivelul de dobândire a competenţelor 

profesionale, cât şi comportamentul şi modalitatea de integrare a practicantului în activitatea partenerului 

de practică (disciplină, punctualitate, responsabilitate în rezolvarea sarcinilor, respectarea regulamentului 

de ordine interioară al instituţiei etc.). Rezultatul acestei evaluări va sta la baza notării practicantului de 

către cadrul didactic supervizor. 

(4) Conducătorii instituţiilor/organizaţiilor în care studenţii Facultăţii de Arhivistică au desfăşurat 

practica vor emite adeverinţe de practică pentru toţi studenţii, în care se va consemna calificativul 

acordat de tutorele desemnat. 

 

Art. 10  

Studenţii Facultăţii de Poliţie, Facultății de Pompieri și Facultăţii de Arhivistică, beneficiază de drepturile 

prevăzute în Codul studentului și în Regulamentul privind activitatea profesională a studenților, aflat în 

vigoare. 



                                             

Art. 11  

(1) Când studentul se află în învoire, permisie ori în executarea stagiului de practică şi s-a impus 

internarea sa pentru un caz de urgenţă, iar acesta se află în imposibilitatea de a se prezenta la program, va 

lua toate măsurile pentru a anunţa evenimentul la structura unde execută stagiul de practică și la 

Academie prin instructorul superior de an/comandantul de batalion. 

(2) În cel mult 24 ore de la externare, studentul va prezenta, de îndată, structurii unde execută stagiul de 

practică, documentele de externare şi alte acte justificative şi ulterior Medicului-șef al Academiei, pentru 

avizare. 

 

Art. 12 

(1) La sfârşitul stagiului de practică, tutorii profesionali vor evalua cunoştinţele studentului căruia îi vor 

acorda o notă de la 1 la 10, exprimată în numere întregi, nota minimă de promovare fiind nota 5 (cinci), 

conform fișei de apreciere (Anexa nr.1, respectiv Anexa nr.2 pentru studenții de la ”ID/IFR”). 

(2) În situația în care studentul nu a obţinut nota de promovare, sunt incidente prevederile art. 6 alin.2-4 

din prezentul Regulament.   

(3) Evaluarea studentului-practicant de la Facultatea de Arhivistică se realizează de către o comisie de 

evaluare alcătuită din cadrele didactice supervizoare. Comisia va analiza Raportul de evaluare a 

studentului de tutore întocmit de către tutorii de practică, caietele de practică ale studenţilor şi în baza 

acestora se va acorda nota.  

 

Art. 13 

(1) Îndrumătorul de practică este cadru didactic titular al Academiei de Poliție. 

(2) În perioada de practică a studenților de la programul de licență, îndrumătorul de practică însoțește 

studenții în teritoriu, după caz, respectiv asigură legătura dintre Academia de Poliție, student și unitățile 

în care se desfășoară practica; efectuează vizite de lucru și monitorizează studenții.  

(3) La finalul perioadei de practică îndrumătorul de practică întocmește un raport de practică în două 

exemplare, unul se înaintează șefului unității în care s-a efectuat practica și celălalt comandantului 

(rectorului) Academiei de Poliție. 

 

Art. 14 

(1) Caietele de practică sunt înregistrate, gestionate și expediate către beneficiari de către 

Compartimentul Biblioteca Universitară. 

(2) După efectuarea fiecărui stagiu de practică studenţii vor întocmi un raport cu activităţile desfăşurate. 

(3) În raport vor fi evidenţiate principalele aspecte pozitive şi negative rezultate în urma desfăşurării 

stagiului de practică. 

(4) Rapoartele vor fi înmânate instructorilor superiori de an/comandanților de batalion, care le vor preda 

directorilor de departamente în vederea analizării, în Consiliul departamentului, a problemelor constatate 

şi adaptarea programelor de practică la realităţile activităţilor desfăşurate în structurile M.A.I. 

(5) Fișele de apreciere vor fi trimise de către beneficiari ”Centrului ID/IFR” care organizează și 

gestionează activitatea de practică de la nivelul Academiei pentru studenții de la Facultatea de Poliție și 

Departamentului de Inginerie și Situații de Urgență, pentru studenții de la Facultatea de Pompieri, iar 

pentru studenții de la Facultatea de Arhivistică, către această facultate.  

 

Art. 15  

Anexele nr. 1-4  constituie parte integrantă din prezentul Regulament. 

 

Art.16.  

(1)  Prezentul Regulament intră în vigoare la data de 10 ianuarie 2022. 

(2)  La data prevăzută la alin.1, HSU nr. 30/2019, precum și orice dispoziție contrară, se abrogă.  

  

      

 



 

ANEXA 1                                             

_____________________________________ 

_____________________________________  

_____________________________________ 

Nr._______________  din __/__/_____ 

 

COMISIE, 

1.Şeful unităţii 

___________________ 

(Semnătură, ștampila instituției) 

  

2.Şeful Serviciului 

___________________ 

 

 (Semnătură) 

APRECIERE 

I. 

Studentul(a)............................................................................................................................................................. 

(grad, nume, prenumele tatălui, prenume) 

din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza", Facultatea de ................................... 

............................................, specializarea………………….., anul de studiu............, 

grupa......................., specialitatea......................................................................., a efectuat stagiul  

de practică la ................................... .............................., perioada.................................................. 

 

II. Rezultatele activităţii 

Nr. 

crt. 

 

INDICATORI DE 

EVALUARE 

 

NOTA 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1. Cunoştinţe de specialitate           

2. Cunoştinţe complementare           

3. Deprinderi practice necesare 

îndeplinirii sarcinilor 

          

4. Adaptarea cunoştinţelor la situaţii 

noi 

          
5. Preocuparea pentru însuşirea de 

noi cunoştinţe 

          

6. Capacitate de relaţionare           

7. Iniţiativă           

8. Responsabilitate           

9. Loialitate           

10. Disciplină           

11. Fermitate           
12. Spirit de observaţie           

13. Discernământ           

14. Integritate morală           

15. Receptivitate           

16. Flexibilitate           

17. Rezistenţala stres şi efort prelungit           

18. Îndeplinirea sarcinilor primite           
19. Oportunitatea şi operativitatea 

executării ordinelor şi dispoziţiilor 
          

20. Corectitudine           

 

 



-verso- 

III. Recompense acordate, data şi motivul: 

(Se completează doar dacă este cazul)................................................................................................................. 

 

IV. Sancţiuni disciplinare aplicate, data şi motivul: 

(Se completează doar dacă este cazul)................................................................................................................... 

 

VI. Nota finală propusă (în cifre și litere):     ______ (_______________) 

(Nota finală se acordă fără zecimale. Este incorectă acordarea de  note sub forma:  9,50 / 9,75 etc.) 

 

VII. Concluzii şi recomandări: 

(Vă rugăm să completați acest câmp) 

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

 

VIII. Prezența pe perioada stagiului de practică 

 

Zi L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V 

Data                           

Nr.ore                           

TOTAL 

ORE 
 

TOTAL 

ZILE 
 

Observat

ii* 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÎNTOCMIT, 

TUTORE PROFESIONAL 

AM LUAT LA CUNOȘTINȚĂ, 

STUDENTUL(A) EVALUAT(Ă) 

 

Funcția 

........................................................................... 

Gradul profesional/militar 

........................................................................... 

Numele și prenumele 

........................................................................... 

Semnătura 

........................................................................... 

 

      Data ___/___ /2022 

Gradul 

....................................................................... 

Numele și prenumele 

....................................................................... 

Semnătura 

....................................................................... 

 

          Data ___/___ /2022 



  
 

 

 

 

 

 

Anexa nr.2 



 

ANEXA nr.3 

                           ROMÂNIA 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  

ACADEMIA DE POLIȚIE ”Alexandru Ioan Cuza” 

Centrul pentru Învățământ cu Frecvență Redusă și Învățământ la Distanță 

 

RAPORT INDIVIDUAL DE PRACTICĂ 

pentru studenții de formele de învățământ ID/IFR 

NUMELE ȘI 

PRENUMELE 

STUDENTULUI 

 

FORMA DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT 

 DURATA 

TOTALĂ A  

STAGIULUI 

DE 

PRACTICĂ  

(în ore) 

 

ANUL 

DE 

STUDIU 

 

FACULTATEA  

INSTITUȚIA ÎN 

CARE  

S-A 

DESFĂȘURAT 

STAGIUL 

 
PERIOADA DE 

DESFĂȘURARE A 

STAGIULUI DE 

PRACTICĂ 

 

NUMELE 

TUTORELUI 

 

ACTIVITĂȚI 

DESFĂȘURATE 

(min. 500 – max. 

1000 de cuvinte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBSERVAȚII 

PERSONALE 

 

(impresii, sugestii 

şi recomandări, 

punctele tari şi 

slabe ale stagiului 

de practică) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data __/__/_____        

 Semnătura__________________ 



ANEXA nr.4 

Facultatea de Arhivistică 

 

RAPORT DE EVALUARE A STUDENTULUI DE CĂTRE TUTORE 

 

 

 

Numele şi prenumele studentului:____________________________________________ 

Datele de contact: _________________________________________________________ 

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Arhivistică, Anul de studii:  

------------- 

Numele şi prenumele tutorelui de practică:_____________________________________ 

Datele de contact: __________________________________________________________ 

Instituţia/organizaţia/compartimentul: ________________________________________ 

 

Data începerii stagiului de practică:___________________________________________ 

Data finalizării stagiului de practică: __________________________________________ 

 

Activităţi desfăşurate în timpul stagiului de practică în conformitate cu obiectivele stabilite: 

 

 

 

1.  

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
-verso- 

Criterii de evaluare şi 

ponderea acestora în nota 

finală 

Calificativul acordat şi punctajul aferent Punctaj 

total 

/criteriu Excelent  Foarte bine   Bine  Satisfăcător 

Nesatisfăcător 

Frecvenţa 15% 10                   9              8   7          6   5              4   

3   2  1 

 

Interesul şi motivaţia în 

desfăşurarea activităţii 

20% 10                   9              8    7          6   5              4   

3   2  1 

 

Capacitatea demonstrată 

de soluţionare a 

problemelor 

25% 10                   9              8    7          6   5              4   

3   2  1 

 

Capacitatea de adaptare 

la situaţiile întâlnite 

10% 10                   9              8    7          6   5              4   

3   2  1 

 

Iniţiativă în planificarea 

şi executarea 

activităţilor 

10% 10                   9              8    7          6   5              4   

3   2  1 

 

Eficienţă în 

comunicările verbale 
10% 10                   9              8    7          6   5              4   

3   2  1 

 

Capacitatea de a munci 

în echipă - de a stabili 

bune relaţii 

10% 10                   9              8    7          6   5              4   

3   2  1 

 

Nota finală 100%  

 

Notă: 

1. Se va încercui nota acordată studentului pentru fiecare criteriu în parte. 

2. Punctajul total pe fiecare criteriu se obţine înmulţind ponderea criteriului în nota finală cu 

punctajul acordat pentru criteriul respectiv. 

3. Nota finală reprezintă suma punctajelor obţinute pentru fiecare criteriu. Nota sub 5 = 

nepromovat 

 

Punctele forte ale studentului: 

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Puncte de ameliorat şi observaţii: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Data:                          Semnătura tutorelui de practică, 


