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PRECIZĂRI PRIVITOARE LA ACTIVITATEA PRACTICĂ  

A STUDENŢILOR ANULUI IV 

 

 

I. Considerente 

 

Având în vedere necesitatea dezvoltării abilităţilor practice a studenţilor aflaţi 

în perioada finală a studiilor universitare la nivel licenţă, s-a creat posibilitatea 

efectuării unor stagii având scopul fixării cunoştinţelor teoretice acumulate. 

În acest sens, mai jos poate fi regăsită metodologia efectuării şi finalizării 

stagiilor de practică aferente anului IV. 

 

 

II. Arii de desfăşurare a stagiilor de practica 

 

Studenţii anului IV 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; 

 Birouri ale executorilor judecătoreşti; 

 Cabinete individuale de insolvenţă/societăţi de practicieni în insolvenţă. 

 

 

III. Aspecte de ordin administrativ 

 

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. 
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IV. Perioada de desfăşurare a stagiilor de practică 

 

Activitatea practică va trebui să se desfăşoare pe un interval de 2 săptămâni. 

Cele două date planificate pentru predarea referatelor de practică sunt 

05.2020 şi 06.2020 (data exactă se va afișa ulterior). Referatele de 

practică vor fi predate la secretariatul anului IV. 

 

V. Cerinţe impuse în vederea susţinerii colocviului 

 

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/un act juridic/o situaţie cu implicaţii juridice 

care să permită dezbateri doctrinare ample (în măsura în care va fi analizată 

o hotărâre judecătorească, iar în aceeaşi cauză s-au pronunţat mai multe 

hotărâri ca urmare a exercitării unor căi de atac, se vor prezenta hotărârile 

fiecărei instanţe).  

Acest act juridic trebuie să se afle în strânsă legătură cu 

activitatea practică desfășurată de către student în cursul 

stagiului de practică (în sensul de a fi primită de la entitatea la care 

studentul a desfășurat stagiul de practică iar studentul să fi desfășurat 

activități în legătură cu subiectul analizat în referatul de practică).  

Dacă aceste lucru nu este posibil, entitatea la care studentul a 

desfășurat activitatea practică va elibera un document 

justificativ pentru explicarea motivelor pentru care aceasta s-a aflat în 

imposibilitatea de a elibera studentului un astfel de act juridic. 

Nu se vor accepta decât hotărâri judecătoreşti/acte 

juridice/situaţii juridice care relevă probleme pertinente şi 

complexe de drept; 

c) un referat care să conţină un comentariu al hotărârii (hotărârilor)/actelor 

juridice/situaţiilor juridice mai sus menţionate. 
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(1 )Structura și conținutul analizei (referatului) 

Este necesar ca lucrarea de practică întocmită de către student să respecte 

următoarele linii directoare sub aspectul structurii și conținutului: 

1. Descrierea stării de fapt ce a generat situaţia juridică supusă analizei; 

2. Formularea problemelor de drept ale speţei; 

3. Prezentarea soluţiei (soluţiilor) instanţei (instanţelor) judecătoreşti/altor 

organe jurisdicţionale sau entităţi; 

4. Analiza problemelor de drept ale speţei, realizând o abordare doctrinară 

mai întâi, iar apoi prin raportare la soluţia (soluţiile) instanţei 

(instanţelor)/organelor/entităţilor.  

Punctul 4 reprezintă esenţa referatului de practică şi trebuie să conţină 

aprecieri relevante efectuate de către student, prin suprapunerea elementelor de 

ordin factual şi a celor de ordin legal şi doctrinar.  

5. Concluziile şi aprecierile personale ale autorului referatului de practică, 

expuse succint, prin raportare la punctele anterior analizate. Partea finală este 

necesar a reprezenta corelarea logică a elementelor analizate în cuprinsul 

referatului prin raportare la materialul avut la dispoziţie6 

6. Indicarea materialelor de referinţă în temeiul cărora s-a realizat referatul de 

practică, reprezentând, dar fără a se limita la, documente şi surse bibliografice. 

 
(2) Aspecte de editare și cerințe bibliografice 
Din punct de vedere formal, este necesar ca lucrarea de practică să respecte 

următoarele reguli: 

 Referatul va trebui să conţină între patru şi opt pagini, să fie redactat 

cu fonturi de mărimea 12, font Times New Roman, aliniere Justify, 

1,5 distanţă între rânduri, pe o singură faţă a filei. 

 Pentru întocmirea referatului vor fi consultate cel puțin 5 surse 

bibliografice diferite de tipul monografii, tratate, articole de 

specialitate (nu se consideră consultare a unei surse bibliografice 

consultarea actelor normative – în vigoare sau nu – de tipul Codul 

penal sau Codul civil, Codul de procedură penală sau Codul de 

procedură civilă etc.) 
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 Bibliografia va fi prezentată la finalul lucrării, în ordine 

alfabetică 

 !! Nu reprezintă o sursă bibliografică acceptată paginile web cu 

caracter general în care este sunt abordate problematice tratate în 

referat (de tipul www.wikepedia.com sau www.referate.ro) 

 

 Referatul va cuprinde cel puțin 10 note de subsol în care se va face 

referire la sursele bibliografice consultate (toate cele 5) 

!! Notele de subsol vor fi incluse pe fiecare pagină a referatului 

(prin utilizarea opțiunii References – Insert Footnote) 

Nu se consideră o notă de subsol acceptată nota în care se face 

referire la diverse articole de lege sau în care se reiau afirmații 

generale. 

Formatul notei de subsol va fi următorul: 

Prenume Nume Autor, Numele lucrării consultate, Editura, 

Localitatea, Anul apariției, pagina la care se face referire 

La prima citare a unei lucrări se va face referire la lucrarea de 

specialitate cu toate datele de identificare (a se vedea mai sus)  

Începând cu a doua citare a lucrării se va folosi notația: 

 Prenume Nume Autor, Op. cit., pagina/paginile la care se face 

referire - dacă până la referinţa bibliografică de faţă au fost intercalate 

alte lucrări ale unuia sau mai multor autori, dar nici o altă lucrare a 

aceluiaşi autor. 

Dacă între cele două note (cea în care lucrarea este citată 

pentru prima oară și cea aici descrisă) există lucrări ale aceluiași autor 

atunci se va folosi notația: 

Nume Prenume Autor, începutul titlului...op. cit, paginile la care 

se face referire 

Idem – se foloseşte în cazul în care autorul este acelaşi ca în 

nota precedentă, dar este citat cu altă lucrare; Idem substituie numele 

autorului: Idem, [numele lucrării], [pagina/paginile] –  
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Ibidem – se foloseşte atunci când există trimiteri succesive la 

acelaşi autor şi aceeaşi lucrare: Ibidem, [pagina/paginile] –  

Apud – se foloseşte atunci când se citează un autor, deşi nu a 

fost studiat în mod direct şi s-a preluat o idee sau un citat din articolul 

respectiv, citind-o sau citindu-l în lucrarea altui autor. În această 

situaţie, lucrarea din poziţia 1 va fi cea a autorului la care s-a avut acces 

prin studierea lucrării care este menţionată după Apud = citat după 

sau prin intermediul... (ordinea cronologică)  

 

 

 

Asist univ.dr. Ioana Veronica Varga           Asist univ.dr. Doris Şerban 


