
MINISTERUL EDUCAJIEI NATIONALE 
UNIVERSITATEA "PETRE ANDREI" DIN IA$1 

lnfiintata prin Legea nr. 408 / 20.06.2002 
CIF: 26596943 

Sediul Didactic ~i administrativ: Str. Balu~escu , nr. 2, la~i 
RECTORAT: Tel./fax: 0232 / 214.858; CENTRAL.A: 0232 I 210.474 

Web: www.upa.ro;; E-mail: office@upa.ro ; 

REGULAMENT 

PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA PRACTICII 

I. ASPECTE GENERALE 

1. Proiectarea, organizarea ~i desfa~urarea stagiilor de practica respecta cerintele impuse de 

Ordinul nr. 3955 din 09/05/2008, privind aprobarea Cadrului general de organizare a 

stagiilor de practica in cadrul programului de studii universitare de licenta ~i a 

Convenfiei-cadru (anexata) privind efectuarea stagiului de practica in cadrul programului 

de studii universitare de licenta. 

2. Prezentul regulament de practica stabile~te cadrul general de organizare ~i desfa~urare a 

stagiilor de practica a studentilor din cadrul Universitatii ,,Petre Andrei" din Ia~i. 

3. Practica este o disciplina obligatorie, a carei durata minima este reglementata prin planul 

de invatamant, pentru fiecare specializare, cu respectarea normelor in vigoare. Durata 

stagiului de practica este de minimum o saptamana ~i de maximum 12 luni, calculate pe 

parcursul intregului ciclu de studii de licenta sau de masterat. Perioada de desfa~urare a 

stagiului poate fi cuprinsa atat in cursul anului universitar, cat ~i in perioada vacantelor 

universitare. 

4. Modalitatile de derulare ~i continutul stagiului de pregatire practica sunt descrise in 

conventia-cadru (conform modelului din anexa) ~i in portofoliul de practica stabilit de 

fiecare facultate. Conventia cadru se incheie intre Universitatea ,,Petre Andrei" din Ia~i in 

calitate de organizator de practica, partenerul de practica ~i studentul sau masterandul ce 

i~i desfa~oara studiile intr-o forma de specializare sau program universitar in cadrul 

Universitatii ,,Petre Andrei" din Ia~i. 

5. 

termenii ~i notiunile folosite au urmatoarele semnificatii: 
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1. 

5.1. Stagiu de practica - activitatea desfa~urata de studenti ~i masteranzi, tn conformitate 

cu planul de invatamant, care are drept scop verificarea aplicabilitatii cuno~tintelor 

teoretice insu~ite de ace~tia in cadrul programului de instruire. 

5.2. Practicant - studentul sau masterandul care desfa~oara activitati practice pentru 

consolidarea cuno~tintelor teoretice ~i pentru formarea abilitatilor, spre a le aplica in 

concordanta cu specializarea pentru care se instruie~te. 

5.3 . Organizatorul de practica este Universitatea ,,Petre Andrei" din Ia~i, care 

desfa~oara activitati instructiv-educative ~i formative, potrivit legislatiei romane in 

v1goare. 

5.4. Partenerul de practica poate fi o institutie centrala ori locala sau orice alta persoana 

juridica din Romania, dintr-o tara participanta la programul ,,invatare pe tot parcursul 

vietii", intr-un proiect finantat din Fondul Social European sau dintr-o tara terta, ce 

desfa~oara acti vitati compatibile cu domeniile de instruire ale studentilor de la 

Universitatea ,,Petre Andrei" din Ia~i, ~i care poate participa la procesul de instruire 

practica a studentilor sau masteranzilor . 

5.5. Cadru didactic supervizor este persoana desemnata de organizatorul de practica, 

care va asigura planificarea, organizarea ~i supravegherea desfa~urarii stagiului de 

practica. 

5.6. Tutorele este persoana desemnata de partenerul de practica, care va asigura 

respectarea conditiilor de pregatire ~i dobandire de catre practicant a competentelor 

profesionale planificate pentru perioada stagiului de practica. 

5.7. Creditul transferabil este inteles potrivit Legii nr. 288/2004 privind organizarea 

studiilor universitare, cu modificarile ~i completarile ulterioare. 

5.8. Portofoliu de practica reprezinta documentul ata~at Convenfiei-cadru privind 

efectuarea stagiului de practica ce cuprinde obiectivele educationale ce urmeaza a fi 

atinse, competentele ce urmeaza a fi obtinute prin stagiul de practica, precum ~i 

modalitatile de derulare a stagiului de practica. 

II. ELEMENTE ORGANIZATORICE 



2. Cerintele generale cu privire la desfa~urarea stagiului de practica sunt urmatoarele: 

2.1. Activitatea desfa~urata trebuie sa asigure aplicarea 10 practica a cuno~tintelor 

teoretice dobandite 1n cadrul activitatilor didactice academice. Activitatile 

desfa~urate trebuie sa fie relevante specializarii ~i ciclului de studii 1n care este 

10cadrat studentul. 

2.2. In cadrul stagiului de practica, studentii sunt obligati sa rezolve o tema, un proiect, 

cu relevanta pentru una sau mai multe discipline prevazute 1n planul de 1nvatamant 

al Facultatilor, corespunzatoare ciclului de 10vatamant 10 care este 10matriculat 

studentul practicant, astfel: 

2.2.1. stagiile de practica desfa~urate 10 timpul anilor universitari I ~i II, se vor 

axa pe tematici cadru de la disciplinele prevazute 10 planul de 10vatamant. 

2.2.2. stagiile de practica corespunzatoare elaborarii lucrarilor de licenta (practica 

anului III), se vor desfa~ura corespunzator tematicii alese pentru realizarea 

proiectului de diploma sub coordonarea 10drumatorilor de proiect. 

3. Alcatuirea grupelor de practica: se vor organiza tinandu-se cont de urmatorul principiu: 

3.1. Practicantii vor fi repartizati uniform 10tre toti partenerii cu care Facultatile au 

10cheiate Conventii-cadru 10 respectivul an universitar; 

4. Perioada de realizare a practicii: stagiile de practica sunt prevazute 10 planurile de 

10vatamant ~i se vor realiza pe parcursul anului universitar. 

5. Obiectivele educationale ce urmeaza a fi atinse, competentele ce urmeaza a fi obtinute 

prin stagiul de practica, precum ~i modalitatile de derulare a stagiului de practica sunt 

descrise 10 portofoliul de practici'i. 

6. Portofoliul de practica va urmari detalierea tematicii cadru 10 functie de domeniul de 

activitate ~i particularitatile institutiei 10 care se va desfa~ura stagiul de practica. 

7. Stagiul de pregatire practica se poate efectua ~i 10 cadrul unui 10 cadrul unui proiect 

finantat prin Fondul Social European sau a unui contract de munca, cei doi parteneri 

putand sa beneficieze de prevederile Legii nr. 72/2007 privind stimularea 1ncadrarii 1n 

munca a elevilor ~i studentilor. 

8. Daca se specifica 1n Conventia-cadru, partenerul de practica poate acorda practicantului 

indemnizatie, gratificari, prime sau avantaje eventuale (plata transportului de la ~i la locul 

desfa~urarii stagiului de practica, tichete de masa, acces la 

practica etc.). 

9. Practicantul nu poate pretinde un salariu din partea partenerului c:~rr:~ 

situatiei :i'n care practicantul are statut de angajat. 
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10. Practicantul ramane, pe toata durnto. sto.giului d~ prcgatire prnetiea, studen.th"l"lMterand al 

Universitatii ,,Petre Andrei" din Ia~i. 

III. OBLIGATIILE P A.RTILOR 

ORGANIZATORUL DE PRACTICA- Universitatea ,,Petre Andrei" din Ia~i. ca Organizator 

de practica, desemneaza un cadru didactic supervizor pentru fiecare program de practica, 

responsabil cu planificarea, organizarea ~i supravegherea desfa~urarii pregatirii practice a 

studentilor. 

1. RESPONSABILUL DE PRACTICA la nivel de facultate are urmatoarele atributii: 

1.1. Aduce la cuno~tinta studentilor prevederile prezentului regulament, precum ~1 

structura ~i/sau rolul urmatoarelor documente ~i instrumente utilizate pe parcursul 

stagiului de practica: Convenfia-cadru privind efectuarea stagiului de practica, 

Portofoliul de practica, Caietul de practica, Fi-)a de de observafie/evaluare, 

Raportul de evaluare elaborat de tutorele de practica. 

1.2. Supravegheaza completarea ~i incheierea conventiilor-cadru ~i a portofoliilor de 

practica intre organizator, partener ~i practicant. 

1.3. Transmite la Decanatul facultatii informatii cu privire la locul ~i perioada de 

desfa~urare a practicii studentilor. 

1.4. Cadrul didactic supervizor, Tmpreuna cu tutorele desemnat de partenerul de 

practica, stabilesc tematica de practica ~i competentele profesionale care fac 

obiectul stagiului de pregatire practica. 

1.5. Cadrul didactic supervizor, impreuna cu tutorele desemnat de partenerul de 

practica, monitorizeaza ~i inregistreaza prezenta ~i participarea studentului la 

activitatile de practica ~i se asigura ca acestea se desfa~oara conform prevederilor 

specificate in Convenfia-cadru privind efectuarea stagiului de practica. 

1.6. La finalul stagiului de practica, in vederea evaluarii finale a practicantului, va lua in 

pe parcursul stagiului de practica de tutore ~i responsabilu 
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2. in cazul in care derularea stagiului de pregatire practica nu este conforma cu 

angajamentele luate de catre partenerul de practica in cadrul conventiei-cadru, 

conducatorul institutiei de invatamant superior ( organizator de practica) poate decide 

intreruperea stagiului de pregatire practica conform conventiei-cadru, dupa informarea 

prealabila a conducatorului partenerului de practica ~i dupa primirea confirmarii de 

primire a acestei informatii. 

3. in urma desfa~urarii stagiului de practica ~i al promovarii colocviului, organizatorul de 

practica va acorda practicantului numarul de credite specificate in programa de 

invatamant. Acestea vor fi inscrise ~i in Suplimentul la diploma, potrivit Deciziei 

2.241/2004/CE a Parlamentului European ~i a Consiliului (Europass). 

4. Pentru indeplinirea stagiului de practica se vor acorda credite transferabile, stabilite prin 

Convenfia-cadru privind efectuarea stagiului de practica, ce se vor incadra intre 1,5 

credite pentru un stagiu cu o durata de o saptamana ~i nu vor depa~i 30 de credite pentru 

un stagiu de un semestru sau 60 de credite pentru un stagiu pe durata intregului an 

academic. 

5. Stagiile de practica derulate in strainatate in cadrul programului comunitar "invatare pe 

tot parcursul vietii", in conformitate cu Decizia 1.720/2006/CE a Parlamentului European 

~i a Consiliului, vor fi recunoscute ca programe de stagiu de practica in sensul prezentului 

ordin. 

6. Organizatorul de practica va initia, impreuna cu tutorele, emiterea certificatului 

Mobilipass, potrivit Deciziei 2.241/2004/CE a Parlamentului European ~i a Consiliului 

(Europass), cu conditia indeplinirii de catre practicant a obligatiilor asumate prin 

Conventia-cadru privind efectuarea stagiului de practica. 

STUDENTII PRACTICANTI 

1. Studentii au obligatia de a se prezenta la activitatile de practica. in caz de boala sau alte 

cauze obiective, practica se recupereaza, respectandu-se durata, fara a perturba procesul 

de pregatire teoretica. 

2. Studentii au obligatia de a desfa~ura activitatile prevazute in programa analitica ~1 

portofoliul de practica in conditiile respectarii cadrului legal cu privire la volumul ~1 

dificultatea acestora., respectand programul de lucru stabilit, 

efectuare a stagiului de practica stabilite de Facultati. 
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3. Studentii au obligatia sa respecte regulamentul de ordine interioara al partenerului de 

practica, normele de securitate ~i sanatate in munca ~i normele de aparare impotriva 

incendiilor, pe care ~i le-a insu~it de la reprezentantul partenerului de practica inainte de 

inceperea stagiului de practica .. In cazul nerespectarii acestui regulament, conducatorul 

partenerului de practica i~i rezerva dreptul de a anula conventia-cadru, dupa ce, in 

prealabil, a ascultat punctul de vedere al practicantului ~i al tutorelui ~i a in~tiintat 

decanul Facultatii / conducatorul institutiei de invatamant unde practicantul este inscris ~i 

dupa primirea confirmarii de primire a acestei informatii. 

4. Practicantul se angajeaza sa nu foloseasca, in niciun caz, informatiile la care are acces in 

timpul stagiului despre partenerul de practica sau clientii sai, pentru a le comunica unui 

tert sau pentru a le publica, chiar dupa terminarea stagiului, decat cu acordul respectivului 

partener de practica. 

5. Periodic ~i dupa incheierea stagiului de practica, practicantul va prezenta un caiet de 

practica care va cuprinde: 

• Denumirea modulului de pregatire; 

• Competente exersate; 

• Activitati desfa~urate pe perioada stagiului de practica; 

• Observatii personale privitoare la activitatea depusa. 

PARTENERUL DE PRACTICA are urmatoarele obligatii generale: 

1. Sa detina o dotare corespunzatoare - logistica, tehnica ~i tehnologica - necesara 

valorificarii cuno~tintelor teoretice primite de practicant in cadrul procesului de instruire. 

2. Va desemna un tutore pentru stagiul de practica, selectat dintre salariatii proprii. Toate 

obligatiile tutorelui sunt mentionate in portofoliul de practica, parte integranta a 

conventiei-cadru. Responsabilitatile generale ale tutorelui vor fi: 

2.1. Va asigura respectarea conditiilor de pregatire ~i dobandirea de catre practicant a 

competentelor profesionale planificate pentru perioada stagiului de practica. 

2.2. Se va implica in stabilirea tematicii de practica ~i a competentelor profesionale care 

fac obiectul stagiului de pregatire practica 

2.3. Se va implica in evaluarea permanenta a practicantului, pe parcurs 

stagiului de practica, pe baza unei fi~e de observatie/evaluare. 
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2.4. Va elabora, la finalul stagiului de practica, u11 raport de evaluare a nivelului de 

dobandire de catre practicant a competentelor specificate in Portofoliul de practica. 

2.5. Sa contacteze cadrul didactic supervizor in cazul nerespectarii obligatiilor de catre 

practicant, pentru a se aplica sanctiuni conform regulamentuJui de organizare ~i 

functionare al U11iversitatii ,,Petre Andrei" din Ia~i. 

3. Sa Ii sprijine pe studenti sa desfa~oare activitatile prevazute in portofoliul de practica, 

punandu-le la dispozitie mijloacele necesare. 

4. Inainte de inceperea stagiului de practica, sa faca practicantului instructajul cu privire la 

normele de securitate ~i sanatate in munca, in conformitate cu legislatia 111 vigoare. 

Partenerul de practica va lua masurile necesare pentru securitatea ~i sanatatea in mu11ca a 

practicantului, precum ~i pentru comunicarea regulilor de prevenire asupra riscurilor 

profesionale. 

5. Sa respecte prevederile legaJe cu pnv1re la sanatatea ~1 securitatea 111 mu11ca a 

practicantului pe durata stagiului de practica. 

6. Sa asigure practicantilor accesul liber la serviciul de medicina muncii, pe durata derularii 

pregatirii practice. 

7. Sa in~tiinteze Universitatea ,,Petre Andrei" din Ia~i, supervizorul de practica ~1 

asiguratorul ( conform dispozitiilor Legii nr. 346/2002 privind asigurarile pentru accidente 

de munca ~i boli profesionale, cu modificarile ~i completarile ulterioare) in cazul unui 

accident suportat de practicant, fie in cursuJ lucrului, fie in timpul deplasarii la lucru, cu 

privire la accidentul care a avut lac. 

IV. RECUNOASTEREASIEVALUAREASTAGIULUIDE 

PRACTICA 
1. Recunoa~terea stagiului de practica se realizeaza pri11 acordarea punctelor de credit 

transferabil prevazute in planul de invatamant. 

2. Stagiul de practica va fi recunoscut in cadrul colocviului de practica numai daca sunt 

indeplinite urmatoarele conditii: 

a) exista Convenfia-cadru 111cheiata intre facultate, student ~1 partenerul de 

practica; 

b) 

se pregate~te, avand ca referinta portofoliul de practica; 
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c) studentul a prezentat activitatea de practica ~i a dovedit cunoa~terea aspectelor 

prevazute 1n portofoliul de practica. 

3. Recunoa~terea stagiului de practica se realizeaza prin acordarea ECTS prevazute in 

planul de invatamant, nota minima de promovare fiind 6 (~ase). 

4. La recunoa~terea ~i evaluarea stagiului de practica desfa~urat de studentul-practicant 

se va tine cont: 

a) Daca au fast parcurse toate activitatile de practica prevazute i'n programa 

analitica/portofoliul de practica; 

b) A fast respectata durata, perioada ~1 conditiile de efectuare a stagiului de 

practica stabilite i'n conventia-cadru; 

c) De activitatile desfa~urate pe parcursul stagiului de practica. Prezentarea 

acestora se va face de catre practicant i'n cadrul colocviului de practica, 

utilizandu-se caietul de practica ~i alte materiale elaborate completate ~i/sau 

elaborate de catre practicant conform portofoliului de practica; 

d) De rezultatul raportului de evaluare elaborat de tutorele de practica; 

e) De fi~ele de observatie/evaluare completate pe parcursul stagiului de practica 

de tutore ~i responsabilul de practica. 

V. DISPOZITII FINALE 

Prof. u 

1. Eventualele adaptari ale prezentului regulament la specificul facultatilor vor 

lua forma unor amendamente, care vor fi aprobate, ca ~i regulamentul insu~i, 

de catre Senatul Universitatii. 

2. Prezentul regulament, revizuit ~i imbunatatit, a fast aprobat i'n ~edinta Senatului 

din data de 29.11.2018 ~i se aplica incepand cu anul universitar 2018/2019. 

PRESEDINTELE SENATULUI, 

Conf. univ. dr. Ancuta-Daniela TOM 

A VIZ JURIDIC, 



ANEXA 

CONVENTIE-CADRU 

privind efectuarea stagiilor de practica de catre studentii Universitatii "Petre Andrei" 
din Ia~i 

Facultatea de -----------

Prezenta Conventie-cadru se incheie intre: 

1. Uni versitatea ,,Petre Andrei" din Ia~i, denumita in continuare organizator de practica, 
reprezentata de Rector, prof.univ.ctr. Sorin Bocancea, adresa organizatorului de practica: Str. 
Balu~escu, nr. 2, Ia~i, email: office@upa.ro, telefon/fax: 0232.214.858. 

2. Societatea comerciala, institutie publica centrala ori locala, persoana 
juridica. _______________ , denumita in continuare partener de practica, 
reprezentata de (numele ~i calitatea) dl/dna __________________ _ 

adresa partenerului de practica: __________ ,email: _________ _ 
telefon: --------------

~I 

3. Student, dl/dna __________________ , identificat cu CNP 
_____________ , ziua na~terii _/_/ __ , locul na~terii ______ _ 
cetatean ______ , pa~aport (daca este cazul) ____________ ,adresa de 
domiciliu , inscris la 
Universitatea"Petre Andrei" din Ia~i, Facultatea de __________ , specializarea 
________ , forma de invatamant ____ in anul universitar ______ _ 
grupa _____ email: , telefon: _________ _ 

Art. 1: Obiectul conventiei-cadru 

1) Conventia-cadru stabile~te cadrul in care se organizeaza ~i se desfa~oara stagiul de practica 

In vederea consolidarii cuno~tintelor teoretice ~i pentru formarea abilitatilor, spre a le aplica In 

concordanta cu specializarea pentru care se instruiqte, efectuat de practicant. 

2) Modalitatile de derulare ~i continutul stagiului de pregatire practica sunt descrise in 

prezenta Conventie-cadru ~i in portofoliul de practica. 

Art. 2: Statutul practicantului 

Practicantul ramane, pe toata durata stagiului de pregatire practica, student al Facultatii de 

Art. 3: Durata ~i perioada desfa~urarii stagiului de practica 

1) Stagiul de practica va avea durata de ________ _ 
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2) Perioada desfa~urarii stagiului de practica este de la _ ___ _ pana la _____ _ 

Art. 4: Plata ~i obligatiile sociale 

l) Practicantul nu poate pretinde un salariu din partea partenerului de practica. 
2) Nuse efectueaza in cadrul unui contract de munca. 

Art. 5: Persoane desemnate de organizatorul de practica ~i partenerul de practica 

1) Tutorele (persoana care va avea responsabilitatea practicantului din partea partenerului de 
practica): 

D1/Dna -------------------
Fun ct i a-------------------
Telefon ________ Fax ________ Email ________ _ 

2) Cadrul didactic supervizor, responsabil cu urmarirea derularii stagiului de practica din 
partea organizatorului de practica: 

D1/Dna _________________ _ 

Functia _________________ _ 

Telefon Fax Email -------- -------- --------

Art. 6: Responsabilitatile practicantului 

l) Practicantul are obligatia ca pe durata derularii stagiului de practica sa respecte programul 

de lucru stabilit ~i sa execute activitatile specificate de tutore in conformitate cu portofoliul de 
practica, in conditiile respectarii cadrului legal cu privire la volumul ~i dificultatea acestora. 

2) Pe durata stagiului, practicantul respecta regulamentul de ordine interioara al partenerului 

de practica. In cazul nerespectarii acestui regulament, conducatorul partenerului de practica W 
rezerva dreptul de a anula Conventia-cadru, dupa ce in prealabil a ascultat punctul de vedere 

al practicantului ~i al tutorelui ~i a in~tiintat conducatorul institutiei de invatamant unde 
practicantul este inscris ~i dupa primirea confirmarii de primire a acestei informatii 

3) Practicantul are obligatia de a respecta normele de securitate ~i sanatate in munca pe care ~i 
le-a insu~it de la reprezentantul partenerului de practica inainte de inceperea stagiului de 

practica. 

Art. 7: Responsabilitatile partenerului de practica 

1) Partenerul de practica va stabili un tu tore pentru stagiul de practica, selectat dintre salariatii 

proprii ~i ale carui obligatii sunt mentionate in portofoliul de practica, parte integranta a 

Conventiei-cadru. 

2) In cazul nerespectarii obligatiilor de catre practicant, tutorele va contacta cadrul didactic 

supervizor, aplicandu-se sanqiuni conform regulamentului de organizare ~i functionare al 

institutiei de invatamant superior. 
3) Inainte de inceperea stagiului de practica, partenerul are obligatia de a face practicantului 

instructajul cu privire la normele de securitate ~i sanatate in munca, in conformitate cu 

legislatia in vigoare. 
4) Partenerul de practica trebuie sa puna la dispozitia practicantului toate mijloacele necesare 

pentru dobandirea competentelor precizate in portofoliul de practica. 
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5) Partenerul de practica are obligatia de a asigura practicantilor accesul liber la serviciul de 
medicina muncii, pe durata derularii pregatirii practice. 

Art. 8: Obligatiile organizatorului de practica 

1) Organizatorul de practica desemneaza un cadru didactic supervizor, responsabil cu 

planificarea, organizarea ~i supravegherea desfa~urarii pregatirii practice. Cadrul didactic 

supervizor, stabile~te tematica de practica ~i competentele profesionale care fac obiectul 
stagiului de pregatire practica. 

3) In urma desfa~urarii cu succes a stagiului de practica, organizatorul va acorda 
practicantului numarul de credite specificate in prezentul contract, ce vor fi inscrise, la cererea 
practicantului, ~i in Suplimentul Ia diploma, potrivit reglementarilor Europass (Decizia 
2.241/2004/CE a Parlamentului European ~i a Consiliului). 

Art. 9: Raportul privind stagiul de pregatire practica 

1) In timpul derularii stagiului de practica, tutorele impreuna cu cadrul didactic supervizor vor 

evalua practicantul in permanenta, pe baza unei fi~e de observatie/evaluare (Anexata mai jos). 

Vor fi evaluate atat nivelul de dobandire a competentelor profesionale, cat ~i comportamentul 

~i modalitatea de integrare a practicantului in activitatea partenerului de practica (disciplina, 
punctualitate, responsabilitate in rezolvarea sarcinilor, respectarea regulamentului de ordine 
interioara al intreprinderii/institutiei pub lice etc.). 

2) Dupa incheierea stagiului de practica, practicantul va prezenta un raport al activitatii de 
practica. 

ART. 10 Prevederi finale 

Alcatuit 'in triplu exemplar la data de: _______________ _ 

Reprezentant Institutie Reprezentant Societate Student/Masterand 
de invatamiint supenor comerciala, institutie (Practicant) 
(organizator de practica) centrala ori locala, 
- Pentru Rector, Decan persoana juridica (Partener 
al Facultatii de de practica) 

Data 

Nume ~i prenume 
Semnatura 
Stampila 

Am Iuat la cuno~tinta, 

Tutore Student Cadrul didactic 
Nume ~i Prenume 

Semnatura 
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