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Modalitatea de desfăşurare în acest an universitar ar consta în elaborarea a câte 3 analize 

de caz privind acţiunile civile exercitate în instanţele judecătoreşti, care funcţionează în 

judeţele din care provin masteranzii. În măsura în care masteranzii consideră necesar, 

cercetarea se poate extinde pe raza curţii de apel din zona respectivă. 

 

În lucrările de practică masteranzii ar trebui să identifice şi să analizeze în legătură cu 

acţiunea civilă: (1) starea de fapt, (2) problemele juridice ridicate și (3) soluţia adoptată 

de instanţa de fond / în căile de atac. 

ȘTIINȚE PENALE ȘI 

CRIMINALISTICĂ 
Lect.dr. Diana Ionescu 

diana.ionescu@law.ubbcluj.ro 

În anul universitar 2020-2021, datorită situației pandemice, practica aferentă 

masteratului „Științe penale și criminalistică” va cuprinde doar o analiză de caz, fără a fi 

necesară efectuarea unui stagiu de practică efectiv într-o instituție publică / formă de 

exercitare a unei profesii liberale.   

Analiza de caz poate avea ca obiect: 

1) o hotărâre judecătorească definitivă pronunțată de instanțele naționale;  

2) o ordonanță a procurorului; 

3) o trimitere preliminară realizată de instanțele naționale, în curs de soluționare de către 

CJUE; 

4) o hotărâre a CJUE pronunțată ca urmare a unei trimiteri preliminare realizate de 

instanțele naționale. 

Studenții pot identifica hotărârea judecătorească / ordonanța / trimiterea 

preliminară / hotărârea CJUE prin utilizarea platformelor digitale specifice (ex: 

curteadeapelcluj.ro, rolii.ro, sintact.ro, legisplus.ro, curia.eu), prin activitatea 

profesională pe care deja o exercită, prin stagii de practică / voluntariat, prin solicitări 

adresate instanțelor de judecată / parchetelor în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul 

acces la informații de interes public.  

Criteriile de selecție sunt următoarele: 

1) hotărârea judecătorească / ordonanța / trimiterea preliminară / hotărârea CJUE 

trebuie să fi rămas definitivă / să fie dispusă / realizată / pronunțată în anul 2019 sau 

2020; 
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2) hotărârea judecătorească / ordonanța / trimiterea preliminară / hotărârea CJUE 

trebuie să pună în discuție o temă specifică justiției penale (drept penal, procedura 

penală, organizarea judiciară); 

3) problema de drept analizată să fie susceptibilă de interpretări diferite.  

În ceea ce privește conținutul, analiza de caz trebuie să cuprindă: 

1) identificarea problemei / problemelor de drept; 

2) prezentarea punctelor de vedere ale tuturor părților; 

3) identificarea regulilor de drept aplicabile, atât cele naționale, cât și cele 

supranaționale (Convenția Europeană a drepturilor Omului, dreptul Uniunii Europene); 

4) soluția instanței de judecată / a procurorului și motivarea acesteia; 

5) analiza soluției instanței de judecată / a procurorului /a trimiterii preliminare / a 

hotărârii CJUE. 

În ceea ce privește cerințele de redactare, acestea sunt: margini format normal (2 

cm), caracter 12, font times new roman, spațiere 1,25, utilizarea paragrafelor; notele de 

subsol caracter 10,  font times new roman, spațiere 1 rând. Hotărârea judecătorească 

/ordonanța / trimiterea preliminară / hotărârea CJUE analizată se atașează lucrării.  

Lucrarea scrisă va fi transmisă în format digital (word sau pdf) coordonatorului 

de practică prin intermediul platformei google classroom până la data de 08.01.2021, 

inclusiv, iar prezentarea acesteia se va realiza pe platforma google meet la o dată ce va 

fi stabilită ulterior.  

DREPTUL 

EUROPEAN ȘI 

DREPTUL 

NAȚIONAL AL 

AFACERILOR 

Lect.dr. Juanita Goicovici 

juanita.goicovici@law.ubbcluj.ro 

Modalitatea de desfăşurare în acest an universitar ar consta în elaborarea a câte 3 analize 

de caz privind acţiunile în materie comercială exercitate în instanţele judecătoreşti, care 

funcţionează în judeţele din care provin masteranzii. În măsura în care masteranzii 

consideră necesar, cercetarea se poate extinde pe raza curţii de apel din zona respectivă. 

 

În lucrările de practică masteranzii ar trebui să identifice şi să analizeze în legătură cu 

acţiunea respectivă: (1) starea de fapt, (2) problemele juridice ridicate și (3) soluţia 

adoptată de instanţa de fond / în căile de atac; (4) implicațiile dreptului european asupra 

dreptului național în respectiva speță, dacă este cazul. 

 

 

mailto:juanita.goicovici@law.ubbcluj.ro


SPECIALIZAREA RESPONSABIL 

PRACTICĂ 

CERINȚE 

DREPT 

INTERNAȚIONAL ȘI 

COMPARAT AL 

AFACERILOR 

Prof.dr. Radu Catană 

radu.catana@law.ubbcluj.ro 

In vederea creditarii si a notarii disciplinei de Practica de specialitate in cadrul 

programului de master ICBL, studentii vor comunica pana la data de 31 ianuarie 2021 

un Raport de Practica ce va consta in rezumatul in limba engleza pentru doua hotarari 

judecatoresti pronuntate de instantele din Romania si care nu sunt publicate. Acest lucru 

ar presupune un efort practic minim in vederea procurarii celor doua hotarari de la 

practicienii profesiilor juridice. Rezumatele vor fi condensate (niciun rezumat nu va 

depasi 2 pagini). Tematica hotararilor judecatoresti se va incadra in ”dreptul afacerilor” 

sau ”dreptul comercial”, sub aspectul acoperirii tuturor/oricaror discipline din planul de 

invatamant de la master 

DREPTUL PRIVAT 

AL UE 
Conf.dr. Fabian Gyula 

g.fabian@law.ubbcluj.ro 

Modalitatea de desfăşurare în acest an universitar consta în elaborarea a câte 3 analize 

de caz privind acţiunile preliminare exercitate de instanţele judecătoreşti, care 

funcţionează în judeţele din care provin masteranzii. În măsura în care nu sunt suficiente 

cauze într-un judeţ, cercetarea se poate extinde pe raza curţii de apel din zona 

respectivă. 

În lucrările de practică masteranzii ar trebui să identifice şi să analizeze nu doar acţiunea 

şi hotărârea preliminară, ci şi soluţia adoptată de instanţa din România în care a fost 

valorificată hotărârea CJUE. 
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