
PRACTICA MASTER –semestrul I (2022-2023) 

SPECIALIZAREA RESPONSABIL 

PRACTICĂ 

CERINȚE 

INSTITUȚII DE 

DREPT PRIVAT 
Lect.dr. Juanita Goicovici 

juanita.goicovici@law.ubbcluj.ro 

 Masteranzii vor efectua un stagiu de practică juridică de 2 săptămâni, în 

intervalul 20 oct. 2022 – 13 ian. 2023. Pot fi selectate de către masterand, în 

scopul efectuării stagiului de practică: birouri notariale, cabinete individuale / 

asociate de avocatură, birouri de executori judecătorești, asistarea la ședințele 

instanțelor de judecată. 

Participanții care, la momentul derulării programului de practică, își desfășoară 

activitatea profesională ca avocat stagiar / definitiv, executor judecătoresc, notar 

public stagiar, consilier juridic etc. vor realiza stagiul de practică în propria 

formă de exercitare a profesiei, urmând să expedieze  referatul de practică la 

adresa de e-mail juanita.goicovici@law.ubbcluj.ro până în data de 16 ian. 2023. 

 

 Referatul de practică va fi predat în format docx sau pdf, prin expediere la 

adresa de e-mail juanita.goicovici@law.ubbcluj.ro până în data de 16 ian. 

2023 și va cuprinde (min. 3000 cuvinte): 

 

I. sinteza activităților desfășurate pe durata stagiului de practică și 

 

II. rezumatul a 3 decizii judecătorești / 3 alte acte procedurale specifice + un 

comentariu succint al deciziilor / actelor procedurale ((atașarea / anexarea unor 

copii ale deciziilor / actelor procedurale rezumate este facultativă); 

 

III. Trimiteri la resursele doctrinare accesate (anexând lista succintă a 

bibliografiei aferente – min. 5 lucrări doctrinare consultate pentru elaborarea 

comentariului aferent cazurilor selectate).   

 

  Termenul de predare al referatului de practică: pentru ambele modalități 

de desfășurare a activității de practică, referatul de practică (min. 3000 
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SPECIALIZAREA RESPONSABIL 

PRACTICĂ 

CERINȚE 

cuvinte) va fi trimis la adresa de email juanita.goicovici@law.ubbcluj.ro 

până în data de 16.01.2023, ora 20.00. 

 

Deciziile judecătorești / actele procedurale selectate pentru includerea în referat 

pot aparține tematic oricăreia dintre subramurile dreptului privat conexe 

dreptului privat: dreptul contractelor de afaceri (B2B), dreptul relațiilor dintre 

profesioniști și consumatori (B2C), dreptul transporturilor, dreptul societăților 

comerciale, dreptul bancar, dreptul garanțiilor, drept procesual civil, drept 

execuțional – executare silită, proprietate intelectuală, drept succesoral – 

Succesiuni și liberalități, dreptul familiei, ocrotirea persoanelor incapabile, 

răspunderea civilă contractuală / delictuală ș.a. 

ȘTIINȚE PENALE ȘI 

CRIMINALISTICĂ 
Lect.dr. Diana Ionescu 

diana.ionescu@law.ubbcluj.ro 

În anul universitar 2022-2023, practica aferentă masteratului „Științe penale și 

criminalistică” va cuprinde efectuarea unui stagiu de practică de 2 săptămâni în 

intervalul 1.11.2022-13.01.2023 fie la o autoritate din sistemul judiciar (spre 

exemplu, instanță, parchet, serviciu de probațiune), fie la un cabinet de 

avocatură/societate de avocatură. Studenții care în timpul masteratului sunt deja 

în exercițiul profesiei vor realiza stagiul de practică în exercitarea propriei 

profesii. Efectuarea stagiului de practică are în vedere atât participarea la 

activitățile specifice autorității publice/formei de exercitare a profesiei liberale, 

asistarea la ședințele de judecată cât și studiul unor documente ce formează o 

cauză penală.  

Efectuarea stagiului de practică se va reflecta în întocmirea unei lucrări care va 

cuprinde: 1) indicarea locului de efectuare a stagiului de practică; 2) prezentarea 

activităților desfășurate pe perioada stagiului de practică; 3) prezentarea unei 

probleme de drept identificate pe perioada desfășurării stagiului și care aduce în 

discuție chestiuni ce țin de justiția penală (drept penal substanțial, procedură 

penală, organizare judiciară, practici informale sau atitudini identificate în cursul 

unor proceduri penale); 4) analiza problemei de drept indicate și exprimarea 

opiniei proprii în soluționarea acesteia. Problema de drept poate fi deja soluționată 



SPECIALIZAREA RESPONSABIL 

PRACTICĂ 

CERINȚE 

printr-o hotărâre judecătorească/ordonanță a procurorului sau poate fi în curs de 

soluționare.  

Cerințele de redactare ale lucrării 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, minim 2000 cuvinte-maxim 

4000 de cuvinte, minim 5 surse bibliografice constând în literatură de specialitate. 

În cazul în care problema de drept este deja soluționată, hotărârea judecătorească 

sau ordonanța procurorului vor fi atașate lucrării.  

Lucrarea scrisă va fi transmisă în format digital (word; nu PDF) 

coordonatorului de practică prin intermediul platformei google classroom 

până la data de 15.01.2023. Link-ul de conectare va fi transmis reprezentantului 

de an. Orice alte întrebări legate de desfășurarea practicii vor putea fi formulate 

tot prin intermediul platformei google classroom sau prin e-mail la adresa de e-

mai diana.ionescu@law.ubbcluj.ro.  

 

DREPTUL 

EUROPEAN ȘI 

DREPTUL 

NAȚIONAL AL 

AFACERILOR 

Lect.dr. Juanita Goicovici 

juanita.goicovici@law.ubbcluj.ro 

Masteranzii vor efectua un stagiu de practică juridică de 2 săptămâni, în 

intervalul 20 oct. 2022 – 13 ian. 2023. Pot fi selectate de către masterand, în 

scopul efectuării stagiului de practică: birouri notariale, cabinete individuale / 

asociate de avocatură, birouri de executori judecătorești, asistarea la ședințele 

instanțelor de judecată. 

Participanții care, la momentul derulării programului de practică, își desfășoară 

activitatea profesională ca avocat stagiar / definitiv, executor judecătoresc, notar 

public stagiar, consilier juridic etc. vor realiza stagiul de practică în propria 

formă de exercitare a profesiei, urmând să expedieze  referatul de practică la 

adresa de e-mail juanita.goicovici@law.ubbcluj.ro până în data de 16 ian. 2023. 

 

 Referatul de practică va fi predat în format docx sau pdf, prin expediere la 

adresa de e-mail juanita.goicovici@law.ubbcluj.ro până în data de 16 ian. 

2023 și va cuprinde (min. 3000 cuvinte): 
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PRACTICĂ 

CERINȚE 

I. sinteza activităților desfășurate pe durata stagiului de practică și 

 

II. rezumatul a 3 decizii judecătorești / 3 alte acte procedurale specifice + un 

comentariu succint al deciziilor / actelor procedurale (atașarea / anexarea unor 

copii ale deciziilor / actelor procedurale rezumate este facultativă); 

 

III. Trimiteri la resursele doctrinare accesate (anexând lista succintă a 

bibliografiei aferente – min. 5 lucrări doctrinare consultate pentru elaborarea 

comentariului aferent cazurilor selectate).   

 

  Termenul de predare al referatului de practică: pentru ambele modalități 

de desfășurare a activității de practică, referatul de practică (min. 3000 

cuvinte) va fi trimis la adresa de email juanita.goicovici@law.ubbcluj.ro 

până în data de 16.01.2023, ora 20.00. 
 

Deciziile judecătorești / actele procedurale selectate pentru includerea în referat 

pot aparține tematic oricăreia dintre subramurile dreptului privat conexe 

dreptului afacerilor: dreptul contractelor de afaceri (B2B), dreptul relațiilor 

dintre profesioniști și consumatori (B2C), dreptul transporturilor, dreptul 

societăților comerciale, dreptul bancar, dreptul garanțiilor, drept procesual civil, 

drept execuțional – executare silită, proprietate intelectuală ș.a. 

DREPT 

INTERNAȚIONAL ȘI 

COMPARAT AL 

AFACERILOR 

Prof.dr. Radu Catană 

radu.catana@law.ubbcluj.ro 

Evaluarea va consta in tratarea a doua spete nepublicate pe rolii.ro, respectiv 

inedite, exprimandu-va propria perspectiva juridica asupra solutiei in cadrul 

starii de fapt. Cerința ca spetele sa nu fie publicate ține de noțiunea de "practică", 

adică ar presupune ca dumneavoastră să studiați două dosare acolo unde sunteți 

interni sau stagiari, poate o instanță sau o autoritate locală ori chiar o societate 

comercială. Raportul de practică - maxim 5 pagini, împreună cu ale 

dumneavoastră concluzii asupra celor două spețe.  
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PRACTICĂ 

CERINȚE 

Raportul de practică trebuie trimis până la data de 31 ianuarie 2023, sub 

sancțiunea decăderii din dreptul de a obține o notă pentru examen. Practica este 

obligatorie si este exclusivă primului semestru. 

DREPTUL PRIVAT 

AL UE 
Conf.dr. Fabian Gyula 

g.fabian@law.ubbcluj.ro 
Masteranzii pot opta între:  

(a) efectuarea unui stagiu de practică juridică de 2 săptămâni, în intervalul 1 oct. 2022 – 

30 dec. 2022, încheiat cu întocmirea unui referat de practică care va cuprinde sinteza 

activităților desfășurate. 

Referatul de practică (aprox. 6-10 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, caz în care masterandul va elabora 3 analize 

de caz privind acţiunile preliminare recente (nu mai vechi de 3 ani) exercitate de instanţele 

judecătoreşti din România, dintre care de preferință un caz ar trebui să die de la ÎCCJ sau 

CCR.    

În referatul 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 va fi trimis la adresa de email 

g.fabian@law.ubbcluj.ro până luni, 16 ianuarie 2023.  

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).  
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