ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
ACADEMIA NAVALĂ “MIRCEA CEL BĂTRÂN”
SENATUL UNIVERSITAR
26 IULIE 2022
Nr. H - 421 /26.07.2022

REGULAMENTUL
privind cadrul general de organizare și desfășurare a practicii
de specialitate a studenților din Academia Navală „Mircea cel
Bătrân”
Adoptată de Senatul universitar în ședința nr.770 din 26.07.2022
CONSTANȚA
2022

Șeful colectivului de elaborare:
Președinte al Senatului: prof. univ. dr. ing. Ali Beazit
Colectivul de elaborare:
conf. univ. dr. ing. Atodiresei Dinu-Vasile - Șef comisie didactică
conf. univ. dr. ing. Nistor Filip
conf. univ.dr. ing. Ristea Komornicki Marian-Valentin
instr. sup. drd. ing. Pocora Andrei

Avizare juridică:
Consilier juridic șef: Lt. col. Ivanov Georgiana

Documente de referință
Legislația avută în vedere privind practica studenților din ANMB :
- Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 258 din 19 iulie 2007 (*actualizată*) privind practica elevilor și studenților
- Legea nr.288/2004 privind organizarea studiilor universitare;
- Carta universitară a ANMB -2021;
- Prezentul regulament se completează, în ceea ce privește practica desfășurată în cadrul
proiectelor finanțate din Fondul Social European, cu prevederile Ordinului M.E.C.T. nr. 3955
din 2008.

Capitolul I Dispoziții generale
Art.1 Prezentul regulament stabilește cadrul general de organizare și desfășurare a practicii
studenților în Academia Navală „Mircea cel Bătrân.
Art.2 Practica este activitatea desfășurată de studenți, în conformitate cu planul de învățământ, care
are drept scop verificarea aplicabilității cunoștințelor teoretice însușite de aceștia în cadrul
programului de instruire.
Art.3 Practicantul este studentul înscris în ciclurile de licență și masterat care desfășoară activități
practice pentru consolidarea cunoștințelor teoretice și pentru formarea abilităților, spre a le aplica în
concordanță cu specializarea pentru care se instruiește.
Art.4 Organizatorul de practică, Academia Navală „Mircea cel Bătrân” (ANMB) este instituția de
învățământ universitar, care desfășoară activități instructiv-educative și formative.
Art.5 Partenerul de practică este o societate comercială, o instituție centrală ori locală sau orice alta
persoană juridica ce desfășoară o activitate în corelație cu specializările cuprinse în nomenclatorul
Ministerului Educației, și care poate participa la procesul de instruire practică a studenților.
Art.6 În baza unei convenții, partenerul de practică asigură, pe toată durata stagiului de
practică, îndrumarea studenților prin desemnarea unui tutore.
Art.7 Studenții care sunt angajați pot efectua practica la locul de muncă, dacă sunt asigurate
condițiile pentru acumularea competențelor prevăzute, și dacă persoanele juridice angajatoare
se încadrează în prevederile legii, ale prezentului regulament și ale Metodologiilor specifice de
practică.

Capitolul II Elemente organizatorice
Art. 8 (1) Practica studenților se organizează și se desfășoară în centrele de practică proprii ale
ANMB și în alte instituții / societăți comerciale (parteneri de practică) pe baza unui contract-cadru de

colaborare sau a unei convenții, după caz, încheiată între ANMB și partenerul de practică. Contractcadru de colaborare sau convenția stabilește modalitatea de derulare și conținutul stagiului de
pregătire practică efectuat de practicant și este semnată de către ANMB și partenerul de practică.
(2) ANMB poate fi organizatoare de practică atât pentru studenții proprii, cât și pentru cei care
provin de la alte unități și instituții de învățământ.
Art.9 Activitatea de practică se poate desfășura cu program săptămânal sau cumulat, la sfârșit de
semestru sau de an de studii, în conformitate cu planul de învățământ.
Art.10 Practica se desfășoară pe baza unei/unui programe analitice/portofoliu de practică,
întocmită/întocmit de coordonatorul de practică de la nivelul fiecărei specializări. Programa
analitică / Portofoliul de practică este documentul ce cuprinde obiectivele educaționale ce
urmează a fi atinse, competențele ce urmează a fi obținute prin stagiul de practică, precum și
modalitățile de derulare a stagiului de practică.
Art.11 Durata practicii este cea cuprinsă în planul de învățământ.
Art.12 Formele de evaluare, de notare și creditele acordate pentru activitatea de practică sunt
cuprinse în planul de învățământ.
Art.13 Activitatea de practică inclusă în planul de învățământ este obligatorie și constituie condiție
de promovare.
Capitolul III Obligațiile părților
Secțiunea 1 Partenerul de practică
Art. 14 (1) Partenerul de practică are următoarele obligații generale:
a) să dețină o dotare corespunzătoare - logistică, tehnică și tehnologică - necesară valorificării
cunoștințelor teoretice primite de practicant în cadrul procesului de instruire;
b) să aibă specialiști cu studii medii și superioare care să coordoneze și să participe la evaluarea
desfășurării practicii studenților;
c) să desfășoare programul de activitate astfel încât să permită realizarea activității de practică a
studenților în condiții normale, fără a se depăși ora 20,00.
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. c), activitatea de practică a studenților se realizează de
către partenerii de practică din instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță
națională, oricând pe parcursul a 24 de ore, în condiții stabilite prin ordin al ministrului
/conducătorului instituției.
Art.15 Pe perioada de practică, partenerul de practică împreună cu reprezentantul ANMB urmăresc
și înregistrează prezența la activitate a practicantului și semnalează eventualele abateri unității sau
instituției de învățământ.

Art.16 Partenerul de practică desemnează tutorii – persoane angajate care vor asigura
respectarea condițiilor de pregătire și dobândirea de către practicant a competențelor
profesionale planificate pentru perioada stagiului de practică.
Art.17 Partenerul de practică trebuie să îl ajute pe practicant să își urmărească programa
analitică/portofoliul de practică, punându-i la dispoziție mijloacele necesare.
Art.18 Partenerul de practică este obligat să instruiască practicantul cu privire la normele de
protecție a muncii și de apărare împotriva incendiilor, specifice activităților pe care le va desfășura.
Art. 19 (1) La sfârșitul activității de practică, în conformitate cu programa analitică/portofoliul de
practică, ANMB împreună cu partenerul de practică efectuează o evaluare a cunoștințelor
practicantului și îi acordă un calificativ.
(2) Evaluarea și notarea finală se realizează în ANMB de către cadrele didactice responsabile cu
practica.
Art.20 Evaluarea capacității partenerului de practică din punct de vedere logistic, tehnic, tehnologic
și organizatoric este realizată de ANMB.
Art.21 Pe perioada de practică, partenerul de practică îl poate angaja pe practicant, conform
legislației în vigoare, pe baza unui contract de muncă pe durată determinată, prin negocierea
remunerației.
Art.22 Pentru practicanții angajați, partenerul de practică efectuează evaluarea cunoștințelor,
respectând conținutul programei analitice/portofoliului de practică.
Art.23 Pe perioada derulării stagiului de practică, partenerul de practică poate acorda
practicantului o gratificare, un premiu sau avantaje în natură, specificat e în cadrul convenției
de practică.

Secțiunea a 2-a Practicantul
Art.24 Practicanții au obligația de a desfășura activități conform programei analitice /
portofoliului de practică, respectând durata și perioada impuse de ANMB.
Art.25 Practicanții au obligația să respecte regulamentul de ordine interioară al partenerului de
practică și normele de protecție a muncii și de apărare împotriva incendiilor, specifice activității
desfășurate.
Art.26 Prezența la practică este obligatorie. În caz de boală sau alte cauze obiective, practica se
recuperează, respectându-se durata, fără a perturba procesul de pregătire teoretică.
Art.27 Practicantul participă activ la activitățile desfășurate de partenerul de practică, doar dacă
acestea sunt în interesul specializării, al dezvoltării cunoașterii, dar numai după efectuarea de către

acesta a instructajelor de protecție a muncii și de apărare împotriva incendiilor, specifice acelor
activități.
Capitolul IV Recunoașterea și evaluarea stagiului de practică
Art.28 Recunoașterea stagiului de practică se realizează prin acordarea creditelor stabilite prin
planul de învățământ.
Art.29 Cadrul didactic 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.
Art.30 La finalul stagiului de practică, tutorele elaborează un raport, pe baza evaluării
nivelului de dobândire a competențelor de către practicant. Rezultatul acestei evaluări va sta la
baza notării practicantului de către cadrul didactic responsabil cu derularea stagiului de
practică.

Capitolul V Dispoziții finale
Art.31 În acord cu prezentul regulament s-au elaborat următoarele documente interne de
practică :
1. Ghidul de desfășurare a practicii studenților secției civile din Academia navală „Mircea cel
Bătrân”
2. Ghidul de desfășurare a practicii/stagiului studenților secției militare din Academia navală
„Mircea cel Bătrân”
3. Metodologie de recunoaștere a competențelor practice dobândite în timpul stagiilor de practică
sau stagiilor de cadeție la bordul navelor.
Art.32 Prevederile prezentului Regulament și a metodologiilor aferente vor fi aduse la cunoștința
comunității universitare prin publicare pe pagina web.
Art.33 Prezentul regulament intră în vigoare prin Hotărârea Senatului nr. 770 din 26.07.2022,
începând cu data aprobării.
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