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Regulament privind desfășurarea aplicațiilor și practicilor de specialitate a studenților 

din cadrul Facultății de Geografie și Geologie pentru studiile de licență și master  

 

 

Capitolul I: Dispoziţii generale 

 

1.1 Prezentul Regulament privind efectuarea stagiului de practică stabileşte cadrul general de organizare şi 

desfăşurare, de către studenţii și masteranzii Facultății de Geografie și Geologie din cadrul Universității 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iași, a stagiului de practică la parteneri de practică, cu sprijinul cadrelor 

didactice coordonatoare. 

1.2 Prevederile prezentului Regulament respectă cerinţele impuse prin Legea Educaţiei Naţionale, nr. 1 din 

2011, ale Legii nr. 258 din 2007, privind practica elevilor şi studenţilor şi ale Ordinului nr. 3955 din 

09/05/2008, privind aprobarea Cadrului general de organizare a stagiilor de practică în cadrul programelor 

de studii universitare de licenţă și masterat şi a Convenţiei-Cadru privind efectuarea stagiului de practică în 

cadrul programelor de studii universitare de licenţă şi  masterat. 

1.3 Prin stagiul de practică se înţelege activitatea obligatorie desfăşurată de studenţi și masteranzi în 

conformitate cu planul de învăţământ, care are drept scop verificarea capacitatii de aplicare a cunoştinţelor 

teoretice însuşite de aceştia în cadrul programului de instruire. Durata minimă a stagiului de practică este 

reglementată prin planul de învăţământ, cu respectarea normelor în vigoare.  

1.3.1 Stagiul de practică staționară este activitatea obligatorie desfăşurată de studenţii din primul an de 

studii de licență, în conformitate cu planul de învăţământ, în cadrul stațiunilor de cercetare ale Facultății de 

Geografie și Geologie; stagiul de practică staționară poate include și deplasări itinerante după un program 
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prestabilit. Principalul obiectiv al acestui tip de stagiu de practică este verificarea aplicabilității 

cunoștințelor teoretice într-un cadru real și bine delimitat. 

1.3.2 Stagiul de practică itinerantă este activitatea obligatorie desfăşurată de studenţii din anul al doilea 

de studii de licență, și de masteranzii din primul an de studiu, în conformitate cu planul de învăţământ, 

concretizată printr-o deplasare ce vizează verificarea capacitatii de aplicare a cunoștințelor teoretice într-un 

cadru real, diversificat și care facilitează analiza comparativă a cadrului natural și a celui socio-economic. 

1.3.3 Stagiul de practică didactică este activitatea obligatorie desfăşurată de studenţii din anul al treilea 

de studii de licență, și de masteranzii din anul II de studiu, în conformitate cu planul de învăţământ, 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. 

1.3.4 Stagiul de practică profesională de specialitate este activitatea obligatorie desfăşurată de studenţii 

din ciclul de studii de licență și master în conformitate cu planul de învăţământ, în parteneriat cu agenții 

economici agreați, având ca scop aplicarea cunoștințelor teoretice dobândite pe parcursul studiilor și 

dezvoltarea abilităților și competențelor personale și interpersonale. 

1.4 Organizatorul de practică  este Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași - Facultatea de 

Geografie și Geologie, instituţie de învăţământ superior acreditată, ce desfăşoară activităţi instructiv-

educative şi formative, potrivit legislaţiei române în vigoare. 

1.5 Partenerul de practică este orice instituţie centrală sau locală, societate comercială, organizaţie 

neguvernamentală  şi orice altă persoană juridică din România sau din străinătate, ce desfăşoară o activitate 

în corelaţie cu specializările cuprinse în nomenclatorul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 

Sportului, şi care poate participa la procesul de instruire practică a studenţilor și masteranzilor.  

În acest sens se întocmește o Convenție Cadru privind efectuarea stagiului de practică (Anexa I) între 

organizatorul de practică Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași - Facultatea de Geografie și 

Geologie,  partenerul de practică și  studentul/ masterandul  practicant.  

Prin Convenția Cadru privind efectuarea stagiului de practică se stabilesc toate condițiile și 

responsabilitățile pentru efectuarea stagiului de practică.  

1.6 Practicantul este studentul Facultății de Geografie și Geologie din cadrul Universității „Alexandru 

Ioan Cuza” din Iași care desfăşoară activităţi practice în vederea consolidării cunoştinţelor teoretice şi 

formării abilităţilor necesare pentru a le aplica în concordanţă cu specializarea pentru care se instruieşte. 

1.7 În baza convenţiei de practică, partenerul de practică asigură, pe toată durata stagiului de practică, 

îndrumarea studenţilor prin desemnarea unui tutore. Tutorele va asigura respectarea condiţiilor de 
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pregătire şi dobândire de către student a competenţelor profesionale planificate pentru perioada stagiului de 

practică.  

1.8 Cadrul didactic supervizor este cadrul didactic desemnat de către Facultatea de Geografie și Geologie 

din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, care va asigura planificarea, organizarea şi 

supravegherea desfăşurării stagiului de practică. Acesta poate fi ajutat de un responsabil de practică 

desemnat de către Directorul  de Departament din rândul doctoranzilor și cercetătorilor. 

1.9 Creditele transferabile reprezintă numărul de credite ce vor fi acordate studentului și masterandului  

practicant de către Facultatea de Geografie și Geologie din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din 

Iași în urma efectuării stagiului de practică, potrivit planului de învăţământ şi Convenţiei – cadru privind 

efectuarea stagiului de practică. Numărul de credite transferabile recunoscute studentului sau masterandului 

practicant sunt cele prevăzute în planul de învăţământ. Creditele transferabile vor fi înscrise şi în 

Suplimentul la diplomă, potrivit Deciziei 2.241/2004/CE a Parlamentului European şi a Consiliului 

(Europass).  

1.10 Convenţia Cadru  privind efectuarea stagiului de practică sau Convenţia de practică este acordul 

încheiat între Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași - Facultatea de Geografie și Geologie, ca 

organizator de practică, partenerul de practică şi studentul-practicant, conform legislaţiei în vigoare 

(Ordinul MECT nr. 3955/2008, Anexa 2: “Convenţie cadru privind efectuarea stagiului de practică în 

cadrul programelor de studii universitare de licenţă sau masterat” din 09/05/2008, publicat în Monitorul 

Oficial, Partea I nr. 440 din 12/06/2008). 

1.11 Acordul de practică este înţelegerea bilaterală pe care o poate încheia Universitatea „Alexandru Ioan 

Cuza” din Iași - Facultatea de Geografie și Geologie, ca  organizator de practică, cu partenerii de practică, 

în scopul stabilirii cadrului general al derulării stagiului de practică. 

1.12 Portofoliul de practică este documentul ce cuprinde obiectivele educaţionale ce urmează a fi atinse, 

competenţele ce urmează a fi obţinute prin stagiul de practică, precum şi modalităţile de derulare a 

stagiului de practică. Portofoliul este întocmit la nivelul  Facultății de Geografie și Geologie din cadrul 

Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași conform specificațiilor fiecărei specializări (Anexa II). 

1.13 Tematica de practică profesională și didactică se stabileşte de către cadrul didactic supervizor 

împreună cu tutorele desemnat de partenerul de practică, în funcţie de specificul activităţii organizatorului 

de practică, cu respectarea specializării studentului – practicant. Obiectivele educaţionale ce urmează a fi 

atinse, competenţele ce urmează a fi obţinute prin stagiul de practică, precum şi modalităţile de derulare a 

stagiului de practică sunt stabilite de către cadrul didactic supervizor şi tutore, în funcţie de domeniul de 

activitate şi particularităţile partenerului de practică, şi sunt prevăzute în cadrul Portofoliului de practică, 

document anexă la Convenţia - Cadru.  
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1.14. Tematica de practică itinerantă și/sau staționară se stabileşte de către cadrul didactic coordonator 

în conformitate cu Planurile de învățământ și fișele disciplinelor aferente Practicii de specialitate sau fișele 

disciplinelor din planul de învâțământ care au cuprinsă o astfel de activitate. 

1.15 Perioada de desfăşurare a stagiului de practică poate fi cuprinsă atât în cursul anului universitar, 

cât şi în perioada vacanţelor. Stagiul de practică se poate desfăşura cu program săptămânal sau cumulat, pe 

parcursul semestrului sau la sfârşitul acestuia. De regulă, practica se va desfăşura în perioada prevăzută în 

planul de învăţământ. Prin Convenţia – cadru se pot stabili şi alte perioade de practică, cu condiţia ca acest 

lucru să nu perturbe participarea studentului la programul didactic obişnuit.  

1.16 Practica desfăşurată şi/sau finalizată în decursul altui an universitar/semestru decât cel prevăzut în 

planul de învăţământ va fi recunoscută practicantului în anul/semestrul prevăzut în planul de învăţământ, 

pe baza adeverinței sau raportului eliberat de partenerul de practică, care atestă absolvirea stagiului de 

practică de către practicant. 

1.17 La finalul stagiului de practică, notarea practicantului se face de către cadrul didactic responsabil cu 

derularea stagiului de practică, pe baza caietului de practică și a raportului tutorelui. 

1.18 Activitatea de practică inclusă în planul de învăţământ este obligatorie şi constituie condiţie de 

promovare. 

  

Capitolul II: Organizarea și desfășurarea stagiului de practică 

 

2.1 Practica universitară de specialitate este organizată de cadrul didactic coordonator, care poate fi ajutat 

de un doctorand sau cercetător, și care are obligația de a colabora cu conducerea Facultății de Geografie și 

Geologie, respectiv a Departamentului de Geografie și a Departamentului de Geologie, administratorul șef 

pe facultate, directorii unităților didactice de cercetare și practică universitară, cadrele didactice ale 

facultății, doctoranzi, cercetători și cu secretariatul facultății. 

2.2 Programul de practică va fi pus în discuție și aprobat în cadrul fiecărui departament cel târziu în luna 

februarie a semestrului II din anul universitar curent. 

2.3. Programul de practică va respecta programele analitice întocmite pentru această activitate didactică și 

va fi prezentat stundenților. Programele analitice se regasesc în cadrul fișelor fiecărei discipline în parte și 

separat pentru activitatea de practică geografică aferentă anilor de studii de licență și master. Aceste fișe 

sunt incluse în cadrul Planului de învățământ elaborat la începutul fiecărui an universitar de către 

Directorul de Departament. 

2.4  In cazul practicilor didactice si profesionale durata minimă a stagiului de practică este cea 

prevăzută în planul de învăţământ. Ea poate fi mărită în funcţie de disponibilitatea partenerului de practică 

şi de activităţile practice concrete ce urmează a fi desfăşurate de către practicant, în conformitate cu 
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Acordul de practică şi cu Convenţia – cadru. Durata stagiului de practică este echivalentul a minim 2 ore pe 

zi şi maxim 8 ore pe zi, în funcţie de modul de stabilire concretă a perioadei de practică. 

2.5 In cazul practicilor staționare și itinerante programul de practică este anunțat zilnic de către 

coordonatorii 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 

stațiunilor de practică, precum și a oricăror alte prevederi legale în vigoare. Studenţii sunt direct 

răspunzători de consecinţele propriilor acţiuni, atât în timpul desfășurării programului de practică, 

cât și în afara acestuia.    

2.6 Cadrul didactic coordonator împreună cu tutorele desemnat de partenerul de practică stabilesc tematica 

de practică şi competenţele profesionale care fac obiectul stagiului de pregătire practică didactică și 

profesională. 

2.7 Cuprinderea studenților în programe de tipul Plasamente studențești prin programul LLP-Erasmus 

agreate de Universitate, se va face în condițiile în care activitățile pe care le desfășoară studentul au 

relevanță pentru linia specializării sale. 

2.8 Conducătorii de practică au obligația să transmită responsabilului desemnat la nivelul fiecărui 

departament cel târziu până la data de 15 februarie a fiecărui an, propunerile privind aplicațiile de teren, 

planificate în țară sau în străinătate și propunerile pentru programul Plasamente studențești prin programul 

LLP-Erasmus. Acestea vor fi discutate și aprobate de către Biroul Consiliului fiecărui departament și 

cuprinse în programul de practică care va fi pus în discuție în ședință de departament. 

2.9 Pot fi incluși în cadrul activității de practică cercetători și doctoranzi cu experiență în activitățile de 

teren din cadrul Facultății de Geografie și Geologie (Anexa III). 

2.10 La întocmirea programului de practică se va avea în vedere ca bazele de practică universitară aflate în 

administrarea Departamentului să fie folosite cu precădere și la întreaga capacítate. 

2.11 Activitățile care pot fi echivalate cu practica geografică de specialitate / practica geologică de 

specialitate  și modul de notare se vor stabili prin programul de practică. 

2.12 Se interzice echivalarea și notarea studenților la disciplina Practica geografică / Practica geologică 

pentru activități care nu sunt cuprinse în programul de practică, aprobat anual.  

2.13 Conform art. 26 din Legea 258/2007 se decontează pentru studenţii din ciclul de licență și master, 

participanți la aplicațiile itinerante și staționare o parte din cheltuielile efective legate de diurna, cazare şi 

transportul. Suma decontată este stabilită în ședință în cadrul fiecărui Departament al Facultăţii de 

Geografie şi Geologie,  la începutul fiecărui an universitar.  
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Capitolul III: Recunoașterea și evaluarea stagiului de practică 

 

3.1 La finalul stagiului de practică, notarea practicantului se face astfel: 

- de către cadrul didactic supervizor cu derularea stagiului de practică în cazul practicilor itinerante și 

staționare; 

- de către cadrul didactic responsabil pe baza proiectului de practica și a raportului tutorelui, în cazul 

stagiilor de practică profesională și didactică desfășurate pe baza convențiilor de practică. 

3.2 Practica itinerantă și staționară se încheie printr-un colocviu unde se evaluează cunoștințele dobândite, 

se apreciază colecțiile și execuțiile grafice și se acordă o notă ce se va înscrie, în termen, în catalog și 

carnetele de student. 

3.3 Recunoașterea stagiului de practică itinerantă și staționară se realizează conform planului de învățământ 

numai pentru anul universitar în care se desfășoară și este obligatorie. În situații medicale demonstrate sau 

alte condiții bine motivate studenții vor fi repartizați la o grupă de practică cu activitate în cadrul fiecărui 

departament al Facultății de Geografie și Geologie sub coordonarea unor cadre didactice nominalizate în 

sedință de Departament. 

 

Capitolul IV: Sănătatea și securitatea în muncă 

 

4.1 Responsabilul pe linia securității muncii face parte de drept și din colectivul numit pe facultate și 

asigură legătura cu compartimentul de specialitate al Universității. 

a. organizează instructajul și întocmește fișele de instructaj pentru cadrele didactice, doctoranzii, 

cercetătorii și grupele de studenți participanți la practica geografică sau geologică la nivelul fiecărui 

Departament (Anexa IV a și b – model și Anexa Va și b - model). 

b. urmărește respectarea regulilor de securitate a muncii și a afișajului corespunzător în unitățile didactice 

de cercetare științifică și practică universitară, laboratoare, săli de curs și lucrări practice; 

4.2 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. 

4.3 Studenții care participă la stagiul de practică vor fi temeinic instruiți asupra Sănătății și securității în 

muncă, și apărarea împotriva incendiilor și obligatoriu vor efectua vizita medicală în cadrul 

cabinetului medical studențesc din complexul Titu Maiorescu aflat sub tutela Universității 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iași. 

4.4 În cazul în care un student nu este apt medical pentru a efectua practica în teren, Departamentul de 

Geografie/Geologie va asigura persoanelor inapte alte locuri și condiții în care să desfășoare practica. 
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4.5 Orice problemă de sănătate sau de altă natură, va fi adusă al cunoștința conducătorilor de practică încă 

din timpul ședințelor de instructaj. 

4.6 Sub nici un motiv, studenții dovediți de Comisia medicală a universitatii că nu pot efectua practica în   

teren, nu vor fi antrenați să meargă în practică, alături de colegii lor valizi. 

4.7 Persoanele care fac instructajul studenților privind S.S.M. și P.S.I. se vor asigura că toate normele sunt 

foarte bine însușite și vor urmări respectarea acestor prevederi fără abatere, în timpul deplasării spre și 

de la locul de practică și pe toată perioada de practică.conform programului stabilit la punctul 2.5. 

4.8 La sfârșitul instructajului se va întocmi un proces verbal tip ce va fi semnat de studenți, cadrele 

didactice coordonatoare, responsabilul pe linia securității muncii, Directorul de Departament și Decanul 

Facultății (Anexa V a și b – model). 

4.9 Dacă în timpul practicii se vizitează o unitate de producție, se va efectua o instruire suplimentară de 

către persoanele autorizate din unitatea respectivă. 

4.10  Se va evita cazarea studenților în corturi, iar dacă, pentru scurte perioade, această modalitate este 

necesară, cadrele didactice se vor asigura că există echipament adecvat (locului/contextului/condițiilor) 

si sunt întrunite condițiile sanitare, si nu există riscuri naturale și/sau antropogene evidente sau 

aparente dovedite ori semnificative locului și momentului în cauză, în timpul luării deciziei (pericole 

de inundație, prabușiri de pietre ori de atac al animalelor sălbatice) și camparea este sigură în condiții 

meteorologice deosebite (furtună, grindină, descărcări electrice etc.). Obligatoriu studenții vor fi 

instruiți suplimentar privitor la camparea în tabere cu corturi. 

4.11  Se vor respecta strict regulile de deplasare  pe căile rutiere și feroviare, modul de traversare a apelor 

curgătoare, tehnica prelevării probelor și va fi bine cunoscut modul de lucru în zonele accidentate și în 

condiții meteorologice deosebite. 

4.12   În timpul programului de practică nu sunt permise deplasările izolate, în afara grupului. Studenții vor 

vizita în grup obiectivele incluse în programul de practică și vor respecta cerințele impuse de către 

coordonatorii de practică, ghizi, specialiști etc. 

4.13  Este interzisă deplasarea cu orice mijloace de transport neomologate si neautorizate pentru transportul 

de persoane. 

4.14  În timpul practicii, explicațiile nu se vor da în zone periculoase (la limita unor abrupturi ori cornișe 

sau în apropierea unităților acvatice). În deplasarile pe teren se vor folosi trasee marcate și care nu sunt 

catalogate ca fiind periculoase. Este interzis cățăratul pe forme de relief și alte obiecte/suporturi care 

prezintă pericol (versanți, abrupturi, stânci, stâlpi, antene, relee), precum și staționarea în locuri 

instabile, cu risc de prăbușire/rupere (maluri, punți, platforme, cornișe) 

4.15  În timpul programului de practică înotul ori scăldatul în orice loc, împrejurări ori condiții sunt absolut 

interzise. 
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4.16  În spațiile de cazare se vor respecta normele în vigoare. Este interzisă deteriorarea obiectelor de 

mobilier, a celor de cazarmament sau a diverselor obiecte de inventar. Lipsa sau deteriorarea unor 

obiecte atrage după sine plata contravalorii lor de către ocupanții spațiilor unde s-au constatat 

pagubele. 

4.17  Este interzisă tulburarea liniștii publice (a celorlalți turiști cazați în aceași unitate sau vecinătate, a 

colegilor, a cadrelor didactice sau conducătorilor auto). 

4.18  În mijloacele de transport se vor respecta normele de siguranță în vigoare. Este obligatorie păstrarea 

curățeniei și a integrității obiectelor din dotare (scaune, cotiere, pardoseală, perdele etc.). 

4.19  Traversarea străzilor și a șoselelor se ca face numai prin locuri special amenajate sau în lipsa acestora 

după o temeinică asigurare. 

4.20  Se interzice cu desăvârșire consumul băuturilor alcolice în timpul programului de practică, precum și 

participarea la activitățile de practică în stare de ebrietate. 

4.21  Este strict interzis fumatul în spațiile de cazare, de transport sau în locurile neamenajate îna cest scop. 

4.22  Studenții nu pot părăsi locul de practică în lipsa unei notificări scrise prealabile; toate deplasările și 

orice activitare legate de practica staționara și itinerantă se fac în grup și numai împreună cu 

îndrumătorul de practică pe trasee bine stabilite si marcate. Părăsirea locului de practică, indiferent de 

motive, se face numai pe propia răspundere a persoanei solicitante, care va notifica în prealabil în scris, 

în acest sens (cu excepția situațiilor de forță majoră în care un student poate părăsi practica sau încălca 

acest regulament fără a pune în pericol integritatea persoanelor sau bunurilor, cu înștiințare verbală). 

4.23  Coordonatorii de practică ce nu pot participa la această activitate sunt înlocuiți de alte cadre didactice 

desemnate de către conducerea Departamentului de Geografie/ Departamentuluide Geologie , după o 

notificare prealabilă 

4.24  Departamentul de Geografie/Departamentul de Geologie va asigura pentru desfășurarea practicii, 

cadre didactice suficiente (cel puțin două cadre didactice, inclusiv cercetători sau doctoranzi la un grup 

de studenți). Personalul didactic și studenții se vor comporta în toată perioada de practică conform 

normelor eticii universitare și vor respecta strict toate prevederile legale in vigoare.  

4.25  Departamentul de Geografie/Departamentul de Geologie va asigura echipamentul de protecție 

individuală (căști de protecție pentru aria montană, veste reflectorizante)  și colectivă (lanterne, truse 

de prim ajutor, corzi de siguranță) necesare pentru desfășuarea activităților de practică în cadrul 

stațiunilor de cercetare și practică studențească ale Facultății de Geografie și Geologie. 
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V: Sancțiuni 

Nerespectarea de către studenți a prevederilor prezentului regulament poate atrage după sine 

următoarele sancțiuni: 

5.1. Avertismentul (perturbarea activităților didactice prin acte de indiscilină repetate, atitudine 

irevențioasă 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) 

5.2. Nerecunoașterea stagiului de practică, acesta urmând a fi recuperat ulterior după achitarea unei taxe 

stabilite de către Consiliul Departamentului de Geografie/Departamentului de Geologie. 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. 

5.3. Excluderea din stagiul de practică se realizează datorită provocării unor altercații cu colegii, 

consumului de droguri sau alte subtanțe stupefiante, nerespectarea prevederilor prezentului regulament, 

nerespectarea programului de practică și a reperelor orare, perturbarea liniștii în spațiile de cazare, 

declanșarea unor conflicte cu localnicii, provocarea unor pagube materiale ce depășec 1000 lei). 

5.4. Exmatricularea de la studiile de licență și master se realizează datorită comercializării de droguri 

sau alte 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, 

futului, conflictelor cu organele de ordine publică.  

În momentul constatării săvârșirii unei abateri disciplinare de către studneți, cadrele didactice vor 

întocmi un proces verbal (vezi Anexa VI), în care vor consemna faptele care constituie încălcări ale 

prevederilor prezentului regulament. Acest document va fi înaintat spre discuție către Consiliul Facultății 

care va analiza cazul respectiv  în conformitate cu legislația în vigoare și  regulamentele Universității. 

Ulterior Consiliul Facultăţii va înainta Conducerii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași  

propunerea de sancţionare  a  studentului pentru  abaterea săvărşită, in vederea aprobării. 

Existența unei sancțiuni anterioare  constituie circumstanță agravantă și poate justifica luarea unor 

măsuri mai severe decât cele care se impun pentru abaterea săvârșită. 
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VI: Dispoziții finale 

 

6.1 În sedința fiecărui departament din cadrul Facultății de Geografie și Geologie se vor stabili sumele 

orientative cu care va fi finanțată practica geografică/geologică per student și modalitățile de decontare în 

cadrul legal; 

6.2 Nerespectarea prevederilor din capitolele menționate determină imposibilitatea efectuării practicii 

profesionale care, în planul de învățământ are statut de lucrări practice, este obligatoriu și, prin specificul 

ei, nu se poate recupera. 

6.3 Aceste instrucțiuni au caracter obligatoriu și permanent și se aplică începând cu anul universitar 2014-

2015, tuturor anilor de studiu și vor fi aduse la cunoștința studenților înaintea începerii practicii 

profesionale, se vor afișa în locuri vizibile și vor fi înmânate cadrelor didactice care îndrumă practica 

profesională. 

6.4. Acestui regulament îi pot fi aduse modificări, acestea vor fi propuse în ședința fiecărui departament, în 

funcție de situațiile excepționale survenite în desfășurarea practicilor staționare, itinerante, profesionale sau 

didactice sau modificările legale ulterioare și aprobate de Consiliului Facultății de Geografie și Geologie și 

Conducerea Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. 

 

 
   Decan,  

 
 Prof. univ. dr. Corneliu Iațu             
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Anexa I 

 

 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi 

Facultatea de Geografie şi Geologie 

Departamentul de Geografie/ 

Departamentul de Geologie 

 
Bd. Carol I. Nr.20A, 700505 – Iaşi, Romania 

Tel.: +4.0232.20.1075, +4.0232.20.1074 

Fax: +4.0232.20.1474 

e-mail: geografie@uaic.ro 

http://www.geo.uaic.ro/ 

 

Convenție Cadru privind efectuarea stagiului de practică în cadrul studiilor 

universitare de licență și masterat 

 

Prezenta convenție se încheie între: 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași - Facultatea de Geografie și Geologie, Departamentul 

de Geografie (denumită în continuare organizator de practică), reprezentată de dl prof.univ.dr. Vasile Ișan,     

în calitate Rector si dl  prof.univ.dr. Corneliu Iațu, in calitate de Decan                                                                                      

Adresa organizatorului de practică: Iași, cod 700505, Bulevardul Carol I, 20 A, telefon: +40 232 201074, 

fax: +40 232 201474, email:geoiasi@uaic.ro 

Societatea comercială, instituția centrală sau locală, persoana juridică 

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

(denumită în continuare partener de practică, reprezentă de (numele și calitatea) 

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

Adresa partenerului de practică:...................................................................................................................... 

Adresa unde se va desfășura stagiul de practică:............................................................................................. 

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

Telefon:....................................................................email:.............................................................................. 

Student/masterand......................................................................................................................................... 

(denumit în continuare practicant), având CNP......................................................, data nașterii................... 

Locul nașterii....................................................................................., cetățenie.............................................. 

Pașaport (dacă este cazul)....................................................permisul de ședere (dacă este cazul)................... 

Adresa de domiciliu.......................................................................................................................................... 

Adresa unde va locui pe durata desfășurării stagiului de practică................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 
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Înscris în anul univerisitar.........................la Facultatea de Geografie și Geologie, din cadrul Universității 

Alexandru Ioan Cuza din Iași, specializarea................................................................................grupa........... 

Telefon..................................................................email:................................................................................. 

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 prenzentei convenții cadru. 

Art. 2 Statutul practicantului 

Practicantul, rămâne pe toată durata stagiului de pregătire practică student/masterand al Facultății de 

Geografie și Geologie, din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. 

Art. 3. Durata și perioada desfășurării stagiului de practică 

1. Stagiul de practică va avea o durată de ............................................................ 

2. Perioada desfășurării stagiului de practică este de la ...........................(zi/lună/an) până 

la.............................................(zi/lună/an). 

Art. 4. Plata și obligațiile sociale 

1. Stagiulde pregătire practică se efectuează în cadrul 

..... unui contract de muncă, cei doi parteneri putând să beneficieze de prevederile Legii nr. 72/2007 privind 

stimularea în muncă a elevilor și studenților. 

 nu se efectuează în cadrul unui contract de muncă. 

 se efectuează în cadrul unui proiect finanțat prin Fondul Social European. 

 se efectuează în cadrul proiectului/ acordului de  practică  cu agenţi economici angajatori. 

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

2. În cazul angajării ulterioare, perioada stagiului nu va fi considerată ca vechime în situația în care 

convenția nu se derulează în cadrul unui contract de muncă. 

3. Practicantul nu poate pretinde un salariu din partea partenerului de practică, cu excepția situației în care 

practicantul are statut de angajat. 

4. Partenerul de practică poate totuși acorda practicantului o indemnizație, gratificare, primă sau avantaje 

în natură, specificate la 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 tutore în conformitate cu programul de practică, în condițiile 

respectării cadrului legal cu privire la volumul și dificultatea acestora. 
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1. Pe durata stagiului, practicantul respectă regulamentul de ordine interioară a partenerului de practică. În 

cazul nerespectării acestui regulament, conducătorul partenerului de practică își rezervă dreptul de a anula 

convenția cadru, după ce în prelabil s-a laut la cunoștință și punctul de vedere al practicantului și al 

coordonatorului de practică și a înștiințat Directorul Departamentului de Geografie/Geologie și după 

primirea confirmării de primire a acestei informații. 

2. Practicantul are obligația de a respecta normele se securitate și sănătate în muncă pe care le-a însușit de 

la reprezentantul partenerului de practică înainte de începerea stagiului de practică. 

3. 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. Partenerul de practică va stabuili un tutore pentru stagiul de practică, selectat dintre salariații proprii cu 

studii superiaore. 

2. În cazul nerespectării obligațiilor de către practicant, tutorele va contacta cadrul didactic supervizor- 

responsabilul de practică, aplicându-se sancțiuni conform regulamentului de organizare și funcționare al 

universității/facultății/departamentului. 

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.  Obligațiile organizatorului de practică 

1. Organizatorul de practică desemnează un cadru didactic supervizor, responsabil cu planificarea, 

organizarea și supravegherea desfășurării pregătirii practice. Cadrul didactic supervizor poate fi ajutat de 

un responsabil de practică desemnat de către fiecare departament din rândul doctoranzilor și cercetătorilor. 

Cadrul didactic supervizor responsabil de practică, împreună cu tutorele desemnat de partenerul 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, după informarea prelabilă a 

conducătorului partenerului de practică și după primirea confirmării de primire a acestei informații. 
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Art. 8. Persoanele desemnate de organizatorul de practică și partenerul de practică 

1. Îndrumătorul de practică sau tutorele (persoana care va avea responsabilitatea practicantului din partea 

partenerului de practică): 

Dna/Dl.......................................................................................................................................................... 

Funcția.......................................................................................................................................................... 

 Telefon..................................................................email:............................................................................. 

 2 Cadrul didactic supervizor responsabil cu urmărirea derulării stagiului de practică din partea 

organizatorului de practică 

Dna/Dl.......................................................................................................................................................... 

Funcția.......................................................................................................................................................... 

Telefon..................................................................email:.......................................................................... 

Art.9. Evalaurea 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. 

Art.10. Raportul privind stagiul de pregătire practică 

1. În timpul derulării stagiului de practică, tutorele împreună cu cadrul didactic supervizor vor evalua 

practicantul în permanență, pe baza unei fișe de obsevație/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. 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 

cadrul didactic supervizor responsabil de practică. 

3. 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. 

4. În urma unui colocviu susținut în instituția de învățământ superior, pe baza documentelor de practică, 

practicantul va fi notat de către cadrul didactic responsabil pe baza proiectului/caietului de practica și a 

raportului tutorelui. 

Art.11. Sănătatea și securitatea în muncă 

1. Partenerul de practică are obligația repspectării 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 
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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 desfăsurării activității de practică, fie în timpul 

deplasării la această activitate, partenerul de practică se angajează să înștiințeze asiguratorul cu privire la 

accidentul care a a avut loc. 

4. Studenții care participă la stagiul de practică vor fi temeinic instruiți asupra Sănătății și securității în 

muncă, și apărarea împotriva incendiilor și obligatoriu vor efectua vizita medicală în cadrul cabinetului 

medical studențesc din complexul Titu Maiorescu aflat sub tutela Universității „Alexandru Ioan Cuza” din 

Iași. 

Art.12. Condiții facultative de desfășurare a stagiului de pregătire practică 

1. Indemnizație, gratificări sau prime acordate practicantului....................................................................... 

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

2. Avantaje eventuale (plata transportului de la și la locul desfășurării stagiului de practică, tichete de 

masă, acces la cantina partenerului de practică etc)...................................................................................... 

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

3. Alte precizări............................................................................................................................................. 

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

Art 13. Prevederi finale 

Întocmit în 3 (trei) exemplare la data de.................................................. 

Organizator de practică 

 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași                 Partener de practică 

Rector                                                                               Societate comercială, Persoană juridică 

Prof.univ.dr. Vasile Ișan                                                     Director/Președinte/Administrator 

 

 

 

Facultatea de Geografie și Geologie                                            Practicant 

Decan                                                                                         student/masterand                                                                                    

Prof.dr. Corneliu Iațu 

 

 

Am luat la cunoștință 

 Nume și prenume Funcție Semnătură 

Cadru didactic supervizor 

 

   

Tutore 

 

   

 

 

 



 16 

Anexa II 

 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi 

Facultatea de Geografie şi Geologie 

Departamentul de Geografie/ 

Departamentul de Geologie 

 

Bd. Carol I. Nr.20A, 700505 – Iaşi, Romania 
Tel.: +4.0232.20.1075, +4.0232.20.1074 

Fax: +4.0232.20.1474 
e-mail: geografie@uaic.ro 

http://www.geo.uaic.ro/ 

 

Portofoliul de practică la Convenția Cadru privind efectuarea stagiului de  

practică în cadrul programelor de studii universitare  

de licență și masterat de la Facultatea de Geografie și Geologie 

 
Portofoliul de practică trebuie sa cuprindă: 

1. Durata totală a pregătirii practice: 

2. Calendarul pregătirii: 

3. Perioada stagiului, timpul de lucru și orarul (cu precizarea zielelor de pregătire practică în cazul 

timpului de lucru parțial): 

4. Adresa unde se va derula stagiul de pregătire practică: 

5. Deplsarea în afara locului unde este repartizat practicantul vizează următoarele locații: 

6. Condiții de primire a studentului/masterandului în stagiul de practică: 

7. Modalități prin care se asigură complementaritatea între pregătirea dobândită de 

studentul/masterandul în instituția de învățământ superior și în cadrul stagiului de practică: 

8. Numele și prenumele cadrului didactic care asigură supravegherea pedagogică a practicantului pe 

perioada desfășurării stagiului de practică: 

9. Drepturi și responsabilități ale cadrului didactic din unitatea de învățământ – organizator al 

practicii, pe perioada stagiului de practică: 

10. Numele și prenumele tutorelui desemnat de întreprindere care va asigura respectarea condițiilor de 

pregătire și dobândirea de către practicant a competențelor profesionale planificate pentru perioada 

stagiului de practică: 

11. Drepturi și responsabilități ale tutorelui de practică desemnat de partenerul de practică: 

12. Definirea competențelor care vor fi dobândite pe periaoda stagiului de practică: 

 

Nr. Competența Modul de pregătire Locul de muncă Activități planificate Observații 

      

      

 

13. Modalități de evaluare a pregătirii profesionale dobândite de practicant pe periaoda stagiului de 

pregătire practică: 

 Nume și prenume Funcție Semnătură 

Cadru didactic supervizor    

Tutore    

Practicant    

Dată    

 

Decan, 

Prof.univ.dr. Corneliu Iațu 
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Anexa III 

 

 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi 

Facultatea de Geografie şi Geologie 

Departamentul de Geografie/ 

Departamentul de Geologie 

 

Bd. Carol I. Nr.20A, 700505 – Iaşi, Romania 
Tel.: +4.0232.20.1075, +4.0232.20.1074 

Fax: +4.0232.20.1474 
e-mail: geografie@uaic.ro 

http://www.geo.uaic.ro/ 

            

 

       Nr……/………                                                                                               Decan, 

 

                                                                                                                Prof. univ. dr. C Iaţu  
  

 

Lista cercetătorilor și doctoranzilor acceptați de către Facultatea de Geografie și Geologie în calitate 

de responsabili de practică, pe lângă cadrele didactice coordonatori de practică 

 

 

Nr. 

crt. 
Nume / prenume 

Perioada Locatia/Traseu 
Semnătura 

doctorand 

Cadru 

didactic 

coordonator 

Semnatura 

cadru 

didactic 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       
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Anexa IV a 

 

 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi 

Facultatea de Geografie şi Geologie 

Departamentul de Geografie 

 

Bd. Carol I. Nr.20A, 700505 – Iaşi, Romania 
Tel.: +4.0232.20.1075, +4.0232.20.1074 

Fax: +4.0232.20.1474 
e-mail: geografie@uaic.ro 

http://www.geo.uaic.ro/ 
 

                                                                                          
              Decan, 

 

                                                                                                                                       Prof. univ. dr. C Iaţu  

       

P R O C E S  V E R B A L  D E  I N S T R U I R E  A  C A D R E L O R  D I D A C T I C E ,  

D O C T O R A N Z I L O R  Ș I  C E R C E T Ă T O R I L O R  P A R T I C I P A N Ț I  L A  

A P L I C A Ț I I L E  P R A C T I C E  D I N  A N U L  U N I V E R S I T A R  2 0 1 4 - 2 0 1 5 ,  

 

încheiat azi ………între Conf. dr.  Iuliana Gabriela BREABAN în calitate de  responsabil cu protecția 

muncii în cadrul departamentului de Geografie și doctoranzii participanți la aplicațiile practice din anul 

universitar 2014-2015. 
S-au prelucrat: 

S-au prelucrat: 

1. Regulamentele interne ale Universităţii Alexandru Ioan Cuza” şi ale Facultăţii de Geografie și Geologie 

2. Regulament privind desfășurarea aplicațiilor și practicilor de specialitate a studenților din cadrul Facultății de 

Geografie și Geologie pentru studiile de licență și master: 

- modului de organizare și desfășurarea stagiului de practică;  

- sănătății și securității muncii de prevenire a riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională, 

specifice domeniului respectiv; 

- sancțiunilor ce pot fi aplicate în cazul nerespectării prezentului Regulament; 

- instrucțiuni proprii de securitate și sănătate în muncă pentru activitatea de practică a cadrelor 

didactice din Facultatea de Geografie și Geologie.  

3. Participanţii la aplicaţia practică au obligaţia: 

- 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 aplicaţiei; 

- orice disfuncţionalitate apărută pe parcursul aplicaţie practice va fi adusă la cunoştiinţa 

conducătorului aplicaţiei. 

Prin semnăturile de mai jos, se atestă faptul că instructajul a fost însuşit, iar cadrele didactice, doctoranzii și 

cercetătorii se obligă să respecte întocmai prevederile  din Regulamentul privind desfășurarea aplicațiilor și 

practicilor de specialitate a studenților de la Departamentul de Geografie în cadrul studiilor universitare precum 

si a oricaror alte prevederi legale in vigoare 

Nr. 

crt. 
Nume / prenume Data Semnătura 

1    

2    

3    

4    

5    

6    
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7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

 
            Director Departament,                                                                   Responsabil S.M.,                                  

       Conf. univ. dr. D.T. Juravle                                                             Conf. univ. dr. ing.  Iuliana Breabăn        
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Anexa IV b 

 

 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi 

Facultatea de Geografie şi Geologie 

Departamentul de Geologie 

 

Bd. Carol I. Nr.20A, 700505 – Iaşi, Romania 

Tel.: +4.0232.20.1075, +4.0232.20.1074 

Fax: +4.0232.20.1474 

e-mail: geografie@uaic.ro 

http://www.geo.uaic.ro 

                                                                                          

              Decan, 

 

                                                                                                                                       Prof. univ. dr. C Iaţu  

       

PROCES VERBAL DE INSTRUIRE A CADRELOR DIDACTICE, DOCTORANZILOR ȘI 

CERCETĂTORILOR PARTICIPANȚI LA APLICAȚIILE PRACTICE DIN ANUL 

UNIVERSITAR 2014-2015, 
 

încheiat azi ………între Conf. dr.  Traian Gavriloaiei în calitate de  responsabil cu protecția muncii în cadrul 

Departamentului de Geologie și doctoranzii participanți la aplicațiile practice din anul universitar 2014-2015. 

S-au prelucrat: 

S-au prelucrat: 

4. Regulamentele interne ale Universităţii Alexandru Ioan Cuza” şi ale Facultăţii de Geografie și Geologie 

5. Regulament privind desfășurarea aplicațiilor și practicilor de specialitate a studenților din cadrul Facultății de 

Geografie și Geologie pentru studiile de licență și master: 

- modului de organizare și desfășurarea stagiului de practică;  

- sănătății și securității muncii de prevenire a riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională, 

specifice domeniului respectiv; 

- sancțiunilor ce pot fi aplicate în cazul nerespectării prezentului Regulament; 

- instrucțiuni proprii de securitate și sănătate în muncă pentru activitatea de practică a cadrelor 

didactice din Facultatea de Geografie și Geologie.  

6. Participanţii la aplicaţia practică au obligaţia: 

- 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 aplicaţiei; 

- orice disfuncţionalitate apărută pe parcursul aplicaţie practice va fi adusă la cunoştiinţa 

conducătorului aplicaţiei. 

Prin semnăturile de mai jos, se atestă faptul că instructajul a fost însuşit, iar cadrele didactice, doctoranzii și 

cercetătorii se obligă să respecte întocmai prevederile  din Regulamentul privind desfășurarea aplicațiilor și 

practicilor de specialitate a studenților de la Departamentul de Geologie în cadrul studiilor universitare precum si 

a oricaror alte prevederi legale in vigoare 

Nr. 

crt. 
Nume / prenume Data Semnătura 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    
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9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

 

            Director Departament,                                                                   Responsabil S.M.,                                  

       Prof. univ. dr. ing. Nicolae Buzgar                                                         Conf. univ. dr. ing.  Traian Gavriloiei 
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Anexa V a 

 

 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi 

Facultatea de Geografie şi Geologie 

Departamentul de Geografie 

 

Bd. Carol I. Nr.20A, 700505 – Iaşi, Romania 
Tel.: +4.0232.20.1075, +4.0232.20.1074 

Fax: +4.0232.20.1474 
e-mail: geografie@uaic.ro 

http://www.geo.uaic.ro/ 
 

                                                                                          
              Decan, 

                                                                                                                                       Prof. univ. dr. C Iaţu  

       

P R O C E S  V E R B A L ,  

 

încheiat azi __________________ între .......................................................................în calitate de 

conducător de aplicaţie, din cadrul Departamentului de Geografie, Facultatea de Geografie şi Geologie, 

Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, în vederea efectuării practicii staționare/itinerante în localitatea/pe 

traseul.....................în perioada...........................  
 

S-au prelucrat: 

1. Regulamentele interne ale Universităţii Alexandru Ioan Cuza” şi ale Facultăţii de Geografie și Geologie 

2. Regulament privind desfășurarea aplicațiilor și practicilor de specialitate a studenților din cadrul Facultății de 

Geografie și Geologie pentru studiile de licență și master: 

a. modului de organizare și desfășurarea stagiului de practică;  

b. sănătății și securității muncii de prevenire a riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională, specifice 

domeniului respectiv; 

c. sancțiunilor ce pot fi aplicate în cazul nerespectării prezentului Regulament; 

d. instrucțiuni proprii de securitate și sănătate în muncă pentru activitatea de practică a studenților din 

Departamentul de Geografie al Facultății de Geografie și Geologie. 
 
3. Participanţii la aplicaţia practică au obligaţia: 

a. de a respecta programul de practică; 

b. de a respecta traseul de practică; 

c. de a avea o conduită civilizată;   

d. de a nu părăsi grupul fără acordul conducătorului aplicaţiei; 

e. orice disfuncţionalitate apărută pe parcursul aplicaţie practice va fi adusă la cunoştiinţa conducătorului 

aplicaţiei. 

 

În cazul nerespectării legislației mai sus menționate, precum si a oricăror altor prevederi legale în 

vigoare, studenţii sunt direct răspunzători de consecinţele propriilor acţiuni. 

 

Obiectivele generale ale instructajului: 

Asigurarea totală a integrităţii persoanelor şi bunurilor pe parcursul aplicaţiei practice, în condiţiile specificate de 

conducătorul aplicaţiei. 
Prin semnăturile de mai jos, se atestă faptul că instructajul a fost însuşit, iar studenţii se obligă să respecte 

întocmai prevederile din Regulamentul privind desfășurarea aplicațiilor și practicilor de specialitate a studenților 

de la Departamentul de Geografie în cadrul studiilor universitare precum si a oricaror alte prevederi legale in 

vigoare  

 
Nr. 

crt. 
Nume / prenume Grupa Data Semnătura 
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1 Student 1    

2 Student 2    

3 Student 3    

4 Studnet 4    

5 Student 5    

6 etc.    

7     

8     

9     

10     

 
            Director Departament,                 Responsabil S.M.,                                 Conducători aplicaţie, 

 

       Conf. univ. dr. D.T. Juravle            Conf. univ. dr. ing.  Iuliana Breabăn        
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Anexa V b 

 

 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi 

Facultatea de Geografie şi Geologie 

Departamentul de Geologie 

 

Bd. Carol I. Nr.20A, 700505 – Iaşi, Romania 
Tel.: +4.0232.20.1075, +4.0232.20.1074 

Fax: +4.0232.20.1474 
e-mail: geografie@uaic.ro 

http://www.geo.uaic.ro/ 
 

                                                                                          
              Decan, 

                                                                                                                                       Prof. univ. dr. C Iaţu  

       

P R O C E S  V E R B A L ,  

 

încheiat azi __________________ între .......................................................................în calitate de 

conducător de aplicaţie, din cadrul Departamentului de Geologie, Facultatea de Geografie şi Geologie, 

Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, în vederea efectuării practicii staționare/itinerante în localitatea/pe 

traseul.....................în perioada...........................  
 

S-au prelucrat: 

4. Regulamentele interne ale Universităţii Alexandru Ioan Cuza” şi ale Facultăţii de Geografie și Geologie 

5. Regulament privind desfășurarea aplicațiilor și practicilor de specialitate a studenților din cadrul Facultății de 

Geografie și Geologie pentru studiile de licență și master: 

a. modului de organizare și desfășurarea stagiului de practică;  

b. sănătății și securității muncii de prevenire a riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională, specifice 

domeniului respectiv; 

c. sancțiunilor ce pot fi aplicate în cazul nerespectării prezentului Regulament; 

d. instrucțiuni proprii de securitate și sănătate în muncă pentru activitatea de practică a studenților din 

Departamentul de Geografie al Facultății de Geografie și Geologie. 
 
6. Participanţii la aplicaţia practică au obligaţia: 

a. de a respecta programul de practică; 

b. de a respecta traseul de practică; 

c. de a avea o conduită civilizată;   

d. de a nu părăsi grupul fără acordul conducătorului aplicaţiei; 

e. orice disfuncţionalitate apărută pe parcursul aplicaţie practice va fi adusă la cunoştiinţa conducătorului 

aplicaţiei. 

 

În cazul nerespectării legislației mai sus menționate, precum si a oricăror altor prevederi legale în 

vigoare, studenţii sunt direct răspunzători de consecinţele propriilor acţiuni. 

 

Obiectivele generale ale instructajului: 

Asigurarea totală a integrităţii persoanelor şi bunurilor pe parcursul aplicaţiei practice, în condiţiile specificate de 

conducătorul aplicaţiei. 
Prin semnăturile de mai jos, se atestă faptul că instructajul a fost însuşit, iar studenţii se obligă să respecte 

întocmai prevederile din Regulamentul privind desfășurarea aplicațiilor și practicilor de specialitate a studenților 

de la Departamentul de Geografie în cadrul studiilor universitare precum si a oricaror alte prevederi legale in 

vigoare  

 
Nr. 

crt. 
Nume / prenume Grupa Data Semnătura 
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1 Student 1    

2 Student 2    

3 Student 3    

4 Studnet 4    

5 Student 5    

6 etc.    

7     

8     

9     

10     

 
            Director Departament,                   Responsabil S.M.,                             Conducători aplicaţie, 

 

       Prof. univ. dr. ing Nicolae  Buzgar     Conf. univ. dr. ing. Traian Gavriloaiei        
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Anexa VI 

 

 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi 

Facultatea de Geografie şi Geologie 
 

Bd. Carol I. Nr.20A, 700505 – Iaşi, Romania 

Tel.: +4.0232.20.1075, +4.0232.20.1074 

Fax: +4.0232.20.1474 

e-mail: geografie@uaic.ro 

http://www.geo.uaic.ro/ 

            

 

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 aplicațiilor și practicilor de 

specialitate a studenților din cadrul Facultății de Geografie și Geologie pentru studiile universitare 

de licență și master , de către următorii studenți: 

1...................................................................... 

 

2..................................................................... 

 

3....................................................................... 

 

Obiectul abaterii disciplianre constă în................................................................................................................... 
 

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

 

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

 

Numele cadrelor didactice  și semnătura                                                                  

 

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

 

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

 

            
 


