PRECIZĂRI PRIVITOARE LA ACTIVITATEA PRACTICĂ
A STUDENŢILOR ANULUI III
I. Studenţii anului III vor putea desfăşura activitatea practică la una dintre următoarele
entităţi: instanţe judecătoreşti, cabinete individuale de avocatură, cabinete ale notarilor
publici, instanţe de arbitraj, parchete de pe lângă instanţele judecătoreşti, Curtea de
conturi.
II. În vederea înlesnirii accesului pentru desfăşurarea activităţii practice, studenţii sunt
rugaţi să ridice formularele tipizate de cerere de la secretariatul Facultăţii, prezentându-se
apoi cu adresele respective la entitatea la care înţeleg să-şi desfăşoare activitatea practică.
III. Activitatea practică va trebui să se desfăşoare pe un interval de 2 săptămâni. Cele
două date planificate pentru predarea referatelor de practică sunt 8 iunie 2017 (data
exacta se va afişa ulterior) şi 9 septembrie 2017.
IV. În vederea obţinerii calificativului de admitere la acest colocviu, fiecare student va
trebui să se prezinte cu următoarele:
a) o adresă eliberată de entitatea unde studentul a desfăşurat activitatea practică, din care
să rezulte efectuarea efectivă a 2 săptămâni de practică în intervalul mai sus menţionat;
b) o hotărâre judecătorească care să permită dezbateri doctrinare (în măsura în care în
aceeaşi cauză s-au pronunţat mai multe hotărâri ca urmare a exercitării unor căi de atac,
se vor prezenta hotărârile fiecărei instanţe). Nu se vor accepta decât hotărâri judecătoreşti
care relevă probleme juridice.
c) un referat care să conţină un comentariu al hotărârii (hotărârilor) mai sus menţionate
Comentariul hotărârii (hotărârilor) judecătoreşti va trebui realizat, sub un anumit aspect
formal, astfel încât să conţină următoarele:
1. Descrierea stării de fapt ce a generat conflictul juridic
2. Formularea problemelor de drept ale speţei
3. Prezentarea soluţiei (soluţiilor) instanţei (instanţelor) judecătoreşti
4. Analiza problemelor de drept ale speţei, realizând o abordare doctrinară mai întâi, iar
apoi prin raportare la soluţia (soluţiile) instanţei (instanţelor). Acest punct trebuie să
constituie partea cea mai importantă a referatului!!! Materialele ştiinţifice utilizate vor fi
indicate la subsolul fiecărei pagini, notele bibliografice trebuind să conţină: numele
autorului, titlul lucrării, editura, locul de editare, anul editării, pagina (paginile).
5. Sub forma unei concluzii, să se sublinieze dacă rezolvarea dată speţei de instanţa
judecătorească constituie o soluţie diferită faţă de cea doctrinară, ori ea se raliază soluţiei
(soluţiilor) consacrate în doctrină.
Respectarea strictă a cerinţelor formale de mai sus este obligatorie pentru păstrarea
şanselor de promovare a colocviului de practică.
Referatul va trebui să conţină între patru şi opt pagini, să fie redactat cu fonturi de
mărimea 12, la 1,5 distanţă între rânduri, pe o singură faţă a filei.
Lector univ.dr.Kocsis Jozsef

