PRACTICA MASTER –semestrul I (2021-2022)
SPECIALIZAREA
INSTITUȚII DE
DREPT PRIVAT

RESPONSABIL
PRACTICĂ

CERINȚE

Lect.dr. Juanita Goicovici
Masteranzii pot opta între:
juanita.goicovici@law.ubbcluj.ro
(a) efectuarea unui stagiu de practică juridică de 2 săptămâni, în intervalul 1 oct.
2021 – 30 dec. 2021, caz în care referatul de practică va cuprinde: I. sinteza
activităților desfășurate (2-3 pag.) și II. rezumatul unei decizii judecătorești / alt
act procedural specific + un comentariu al deciziei / actului procedural (aprox. 23 pag.);
în acest caz, referatul final (aprox. 5-6 pag.) va conține semnătura persoanei care
de facto a coordonat stagiul de practică în instituția / organizația respectivă
(birou avocatură, birou notarial, grefă instanțe, birou executor judecătoresc,
coordonator departament juridic etc.);
(b) efectuarea stagiului de practică remote (în contextul stării de alertă
epidemiologică); masterandul va selecta 3 decizii judecătorești (utilizând
platformele virtuale sau culegerile de practică publicate) și va redacta rezumatul
acestora (aprox. 5-6 pag. în total) + un comentariu succint al fiecărei decizii
selectate;
Termenul de predare al referatului de practică: pentru ambele modalități de
desfășurare a activității de practică, referatul de practică (aprox. 5-6 pag.) va fi
trimis la adresa de email juanita.goicovici@law.ubbcluj.ro până vineri, 14 ian.
2022, ora 20.00.
Numărul de pagini este indicativ și poate fi depășit. Selectarea uneia dintre cele
două opțiuni de efectuare a stagiului de practică nu trebuie anunțată în avans de
către masterand (va reieși din cuprinsul referatului de practică).
Materialele informative corespunzătoare disciplinei Practica de specialitate pot fi
consultate în aplicația Google Classroom Practica de specialitate, cod acces:
i3w4rjq

SPECIALIZAREA
ȘTIINȚE PENALE ȘI
CRIMINALISTICĂ

RESPONSABIL
PRACTICĂ
Lect.dr. Diana Ionescu
diana.ionescu@law.ubbcluj.ro

CERINȚE
În anul universitar 2021-2022, datorită situației pandemice, practica
aferentă masteratului „Științe penale și criminalistică”, semestrul I, 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 2020
sau 2021;
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;

SPECIALIZAREA

RESPONSABIL
PRACTICĂ

CERINȚE
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 (Diana Ionescu) prin intermediul platformei google
classroom până la data de 07.01.2022, inclusiv.

DREPTUL
EUROPEAN ȘI
DREPTUL
NAȚIONAL AL
AFACERILOR

Lect.dr. Juanita Goicovici
Masteranzii pot opta între:
juanita.goicovici@law.ubbcluj.ro
(a) efectuarea unui stagiu de practică juridică de 2 săptămâni, în intervalul 1 oct.
2021 – 30 dec. 2021, caz în care referatul de practică va cuprinde: I. sinteza
activităților desfășurate (2-3 pag.) și
II. rezumatul unei decizii judecătorești / alt act procedural specific + un
comentariu al deciziei / actului procedural (aprox. 2-3 pag.);
în acest caz, referatul final (aprox. 5-6 pag.) va conține semnătura persoanei care
de facto a coordonat stagiul de practică în instituția / organizația respectivă
(birou avocatură, birou notarial, grefă instanțe, birou executor judecătoresc,
coordonator departament juridic etc.);

SPECIALIZAREA

RESPONSABIL
PRACTICĂ

CERINȚE
(b) efectuarea stagiului de practică remote (în contextul stării de alertă
epidemiologică); masterandul va selecta 3 decizii judecătorești (utilizând
platformele virtuale sau culegerile de practică publicate) și va redacta rezumatul
acestora (aprox. 5-6 pag. în total) + un comentariu succint al fiecărei decizii
selectate;
Termenul de predare al referatului de practică: pentru ambele modalități de
desfășurare a activității de practică, referatul de practică (aprox. 5-6 pag.) va fi
trimis la adresa de email juanita.goicovici@law.ubbcluj.ro până vineri, 14 ian.
2021, ora 20.00.
Numărul de pagini este indicativ și poate fi depășit. Selectarea uneia dintre cele
două opțiuni de efectuare a stagiului de practică nu trebuie anunțată în avans de
către masterand (va reieși din cuprinsul referatului de practică).

DREPT
INTERNAȚIONAL ȘI
COMPARAT AL
AFACERILOR

Prof.dr. Radu Catană
radu.catana@law.ubbcluj.ro

Materialele informative corespunzătoare disciplinei Practica de specialitate pot fi
consultate în aplicația Google Classroom Practica de specialitate, cod acces:
i3w4rjq
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 2022 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 (inedite). Acest lucru ar presupune un efort practic in vederea
procurarii celor doua hotarari de la practicienii profesiilor juridic (magistrati,
avocati, notari, practicieni in insolventa). 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 oricăror
discipline din planul de invatamant de la master.

SPECIALIZAREA
DREPTUL PRIVAT
AL UE

RESPONSABIL
PRACTICĂ
Conf.dr. Fabian Gyula
g.fabian@law.ubbcluj.ro

CERINȚE
Masteranzii pot opta între:
(a) efectuarea unui stagiu de practică juridică de 2 săptămâni, în intervalul 1 oct.
2021 – 30 dec. 2021, încheiat cu întocmirea unui referat de practică care va
cuprinde sinteza activităților desfășurate.
Referatul final (aprox. 5-6 pag.) va conține semnătura persoanei care de facto a
coordonat stagiul de practică în instituția / organizația respectivă (birou
avocatură, birou notarial, grefă instanțe, birou executor judecătoresc,
coordonator departament juridic etc.) și în referat masterandul va trebui să
prezinte modul aplicării dreptului unional de către unitatea în care a fost efectuat
stagiul (invocarea dreptului UE și a jurisprudenței CJUE, redactarea de acțiuni
directe, ridicarea de excepții în vederea introducerii unei acțiuni preliminare).
(b) efectuarea stagiului de practică remote (în contextul stării de alertă
epidemiologică), caz în care masterandul va elabora 3 analize de caz privind
acţiunile preliminare recente (nu mai vechi de 3 ani) exercitate de instanţele
judecătoreşti, care funcţionează în judeţul din care provine. În măsura în care nu
sunt suficiente cauze de acest gen într-un judeţ, cercetarea se poate extinde pe
raza curţii de apel competente din zona respectivă sau pe raza curților de apel
limitrofe.
În lucrările de practică masteranzii trebuie 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 (între 9-12 pag.).
Termenul de predare al referatului de practică: pentru ambele modalități de
desfășurare a activității de practică, referatul de practică (aprox. 5-6 pag.) va fi
trimis la adresa de email g.fabian@law.ubbcluj.ro până duminică, 16 ianuarie
2022, ora 24.00.
Numărul de pagini este indicativ și poate fi depășit. Selectarea uneia dintre cele
două opțiuni de efectuare a stagiului de practică nu trebuie anunțată în avans de
către masterand (va reieși din cuprinsul referatului de practică).

