FIŞA DISCIPLINEI
PRACTICĂ DE SPECIALITATE
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studiu / Calificarea

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA DE DREPT
Departamentul Drept Privat
Drept
Master
Master Drept european și drept național al afacerilor

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea
Practică de specialitate
disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de
Lect. univ. dr. Juanita GOICOVICI
seminar
Referat de 2.7 Regimul
2.4 Anul de Master 2.5
I 2.6. Tipul de
practică
studiu
evaluare
disciplinei
Semestrul
(mapa de

Obligatorie DS
DO

lucrări)

Codul disciplinei

DMR

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
2
Din care: curs
0
3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 Din care: curs
0
Distribuţia fondului de timp:
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi: ..................
3.7 Total ore studiu individual
32
3.8 Total ore seminar pe semestru
28
3.9. Total ore disciplină SI + AD1 + AD2 60
(Studiu individual + activități practice + activități
seminar)

3.9 Numărul de credite

4

3.3 seminar/laborator
3.6 seminar/laborator

2
28
ore
6
10
12
3
1

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
Ca discipline recomandate – discipline corespunzătoare ramurilor
Dreptului afacerilor (Contracte speciale, Drept comercial, Drept societar,
Insolvență, Dreptul transporturilor, Dreptul consumului, Răspunderea
civilă delictuală / contractuală, Executare silită, Procedură civilă etc.),
Dreptul UE (jurisprudența CJUE).
4.2 de competenţe
Competențe specifice disciplinelor menționate

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 De desfăşurare a
cursului
5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului

 Masteranzii pot opta între:


(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.);

 (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).



Materialele informative corespunzătoare disciplinei Practica de
specialitate pot fi consultate în aplicația Google Classroom Practica
de specialitate, cod acces: i3w4rjq

6. Competenţele specifice acumulate





Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale






Cunoaşterea directă a evoluției practicii judiciare specifice dreptului afacerilor
Dezvoltarea capacității de a utiliza în rezolvarea problemelor practice noţiunile juridice specifice
Abilitatea de a identifica soluţii practice conform prevederilor legale incidente
Abilitatea de a motiva succint tipuri de acţiuni în justiţie în materii precum cele care implică noțiuni de
dreptul afacerilor
Abilitatea de a identifica soluții juridice pentru problemele de opozabilitate în materia dreptului
afacerilor
Capacitatea de a utiliza remediile juridice specifice pentru soluţionarea litigiilor în materia contractelor
civile / comerciale încheiate prin tehnici virtuale, la distanţă etc.

Abilitatea de a identifica diferenţieri de ordin terminologic şi de regim juridic a unor instituţii
proprii, precum şi a unor instituţii ale dreptului civil / comercial

Capacitatea de a stabili calificarea corectă a raportului juridic, respectiv aplicarea normelor la situații
practice
 Capacitatea de a identifica tendinţele evolutive la nivelul practicii judiciare specifice dreptului
afacerilor
 Interpretarea și aplicarea corectă a normelor procedurale specifice
 Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o problemă de drept
concret
 Abilitatea de a redacta și de a instrumenta acte de procedură specifice sub-ramurilor dreptului
afacerilor
- Dezvoltarea abilităţilor de lucru în echipă, în rezolvarea unor sarcini specifice
- Dezvoltarea abilităţilor de comunicare orală / scrisă implicând uzul adecvat al terminologiei juridice de
specialitate
- Abilităţi de reflexie critică şi constructivă pentru identificarea şi rezolvarea de probleme juridice specifice
- Abilități de utilizare adecvată a platformelor virtuale pentru consultarea jurisprudenței naționale /
europene

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate)
7.1 Obiectivul general al
disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

Să familiarizeze studenții cu actele / instrumentele procedurale specifice și cu liniile
de evoluţie în jurisprudenţa U.E. și practica naţională relevantă în domeniul
dreptului afacerilor.
Disciplina urmărește familiarizarea studenților cu mediul profesional, cu realitățile
specifice existente în cadrul profesiilor juridice și realizarea contextului instituțional
în care studenții să poată aplica cunoștințele teoretice, acumulate pe parcursul
studiilor universitare, în activitatea practică.
 Să identifice problemele teoretice / practice care să reflecte modalitatea în

care aspectele doctrinare / legislative specifice se aplică unor situaţii
practice concrete;








Să identifice răspunsuri practice prin raportare la soluţiile jurisprudenţei în
domeniul dreptului afacerilor;
Cunoașterea cadrului juridic ce reglementează activitatea instituției/organizaţiei
sau structurii gazdă;
Observarea și înțelegerea modului de organizare și funcționare a
instituției/organizaţiei sau structurii gazdă, a competențelor sale specifice și a
procedurilor ce stau la baza relației dintre aceasta și alte instituții de profil cu
care cooperează în mod curent;
Observarea și înțelegerea modalității de conducere a activităţilor de soluţionare
practică a situaţiilor, cauzelor, dosarelor în lucru ş.a.;
Însuşirea procedurilor, metodelor și tehnicilor de lucru din instituţia/organizația
gazdă;
Implicarea concretă, pe cât este posibil, şi cu aprobarea expresă a conducătorului







organizației-partener de practică, în sprijinirea soluţionării problematicii curente
a acesteia;
Deprinderea studierii dosarelor, a pregătirii și identificării doctrinei și
jurisprudenței relevante pentru cazurile concrete oferite de tutori;
Asimilarea şi formarea deprinderilor şi obişnuinţei de a folosi conceptele,
termenii, procedurile, metodele și tehnicile însuşite în mod teoretic în orele de
pregătire universitară la soluţionarea unor cazuri de speţă;
Formarea deprinderilor de lucru cu persoane care se adresează sau care fac
obiectul activității organizației-partener de practică;
Însușirea elementelor de deontologie profesională în domeniu;
Dobândirea abilitații de elaborare a unor acte procedurale (contracte, cereri de
chemare în judecată, notificări, adrese, poziții procesuale, etc.) raportat la
specificul activității partenerului de practică

8. Conţinuturi
8.1. Seminar/laborator/practică

Metode de desfășurare

Observaţii

Exercițiul/Studiul de caz/
Problematizarea/Proiectul

P.1 Organizarea şi funcţionarea instituției/organizaţiei
gazdă (cadru juridic, competență, funcționarea internadministrativă, proceduri de lucru cu persoane care se
adresează sau care fac obiectul activității și cu alte Discutarea interactivă a
remediilor judiciare. Analizarea
instituții de profil cu care cooperează în mod curent).
normelor legale imperative /
supletive incidente

• Materialele informative

6 ore

corespunzătoare disciplinei
Practica de specialitate pot fi
consultate în aplicația Google
Classroom Practica de
specialitate, cod acces:
i3w4rjq
P.2. Înregistrarea şi urmărirea soluționării unei cereri, Dezbateri pe baza unor studii de
plângeri, petiții etc. Instrumentarea unor acte de caz. Simularea unor situații
decizionale și analiza efectelor
procedură specifice

P3. Reprezentarea procesuală: Abordări practice şi
puncte de interferenţă. Participarea la elaborarea unor
contracte, cereri, notificări, adrese, acte procesuale etc.
în raport de activitatea profesională specifică

anticipate ale deciziei.
Abordarea interactivă a
remediilor judiciare
Discutarea interactivă a
remediilor judiciare. Analizarea
normelor legale imperative /
supletive incidente

P.4. Asistarea la desfășurarea unei proceduri (judiciare
sau extrajudiciare) și la alte activități specifice, în
funcție de activitatea concretă a partenerului de
practică pe perioada stagiului de practică.

Exercițiul/Studiul de caz/
Problematizarea/Proiectul
Analizarea de teorii / norme
legale imperative / supletive
Abordarea interactivă a
remediilor judiciare

Abordarea unor soluţii de
speţă. Rezolvarea unor studii
de caz

12 ore

12 ore

12 ore

Bibliografie:
1. V. Nemeș, G. Fierbințeanu, „Dreptul contractelor civile și comerciale. Teorie, jurisprudență,
modele”, Ed. Hamangiu, București, 2020;
2. A. Pena, „Buna credință în jurisprudența română și europeană”, Ed. Hamangiu, București, 2020;
3. O. Spineanu-Matei (coord.), „Cartea de cereri si actiuni. Modele. Comentarii. Explicatii” - editia a 4a, Ed. CH Beck, București, 2014;
4. „Jurisprudenta obligatorie pentru aplicarea Codului civil. Actualizată 2020”, Ed. Hamangiu,
București, 2020;
5. Dumitru A.P. Florescu și colab., Călăuza juristului. Cereri și acțiuni în justiție (Explicații.

Jurisprudență. Modele), ed. a 5-a, Ed. C.H.Beck, București, 2014;
6. Liviu Zidaru și colab., Cartea de cereri și acțiuni. Modele. Comentarii. Explicații, ed. a 4-a, Ed.
C.H.Beck, București, 2014.
7. Mădălina Tomescu, Daniela Stănculescu, Caiet - îndrumar pentru studenții care efectuează practica
de specialitate în instituții publice sau organizații neguvernamentale, Ediția a X-a, revazuta și adaugita,
Ed. Pro Universitaria, București, 2018;
6. „Ghid practic. Modele de acte de procedură în materie civilă”, document disponibil online pe site-ul
oficial al Institutului Național al Magistraturii (www.inm-lex.ro), secțiunea Ghiduri practice privind
modele de acte procedurale in materie civila si in materie penala corespunzătoare noilor coduri.
7. G.C. Frențiu, „Taxele judiciare de timbru si ajutorul public judiciar in procesul civil”, Ed. Hamangiu,
București, 2020;
8. G. C. Frențiu, „Citarea si comunicarea actelor de procedură în procesul civil”, Ed. Hamangiu,
București, 2020;
9. „Jurisprudenta obligatorie pentru aplicarea Codului de procedura civila. Actualizată 2020”, Ed.
Hamangiu, București, 2020;
10. Culegeri de jurisprudenţă; platforme virtuale (www.rolii.ro; portal.just.ro; www.jurisprudenta.com;
www.csm1909.ro; www.scj.ro; www.curia.europa.eu ; platforma sintact).
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Prin parcurgerea programului de practică de specialitate, masterandul va putea răspunde ulterior cerinţelor
specifice pentru a oferi consultanţă juridică de specialitate în materia dreptului privat, cunoaşterea principiilor
care guvernează instrumentarea actelor de procedură civilă, a problemelor legate de reprezentarea procesuală,
precum şi a normelor deontologice aplicabile. Disciplina asigură dezvoltarea competenţelor cognitive şi
abilităților practice ale viitorilor juriști, oferindu-le acestora cadrul necesar pentru a cunoaște realitățile
concrete ale profesiilor juridice și a se deprinde cu mediul specific de practicare a profesiilor juridice.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 metode de evaluare

10.3 Pondere din nota
finală

10.4 Curs

-

-

-

10.5
Seminar/laborator/lucrări
practice

- Elaborarea referatului de
practică;

Elaborat scris

Notarea referatului
de practică are loc
astfel:

- Evaluarea argumentelor
proprii aduse de masterand
în analiza cazurilor practice

Prezentarea unui portofoliu de
practică alcătuit, la alegere, din:
a) sinteza activităților de practică
desfășurate într-o instituție /
organizație de profil (incluzând
cel puțin sinteza unui caz practic
+ comentariu de specialitate, în
total 5-6 pag.); bibliografia
consultată (lucrările de
specialitate consultate, inclusiv
paginile web accesate) vor fi
citate în notele de subsol ale
comentariului (1-2 pag.) inclus
în referatul de practică;
b) sinteza a 3 acte procedurale
instrumentate / 3 spețe relevante

(a) pentru stagiul de
practică efectuat în
regim fizic:
60% conținut;
= 6 puncte se vor
acorda pentru
rezumatul
activităților de
practică;
30% comentariu;
= 3 puncte se vor
acorda pentru

din jurisprudența națională sau
din jurisprudența C.J.U.E. +
comentariu de specialitate, în
total 5-6 pag.); bibliografia
consultată (lucrările de
specialitate consultate, inclusiv
paginile web accesate) vor fi
citate în notele de subsol ale
comentariului (1-2 pag.) inclus
în referatul de practică;

elaborarea unui
comentariu asupra
unei decizii de speță /
act procedural
(incluzând trimiterile
bibliografice în notele
de subsol);
+ 1 pct. din oficiu;

(b) pentru stagiul de
Portofoliul de proiecte / referatul practică efectuat în
de practică (aprox. 5-6 pag.) va fi regim remote:
trimis la adresa de email
60% conținut;
juanita.goicovici@law.ubbcluj.ro
până vineri, 14 ian. 2021, ora
= 2 puncte x 3 spețe,
20.00.
se vor acorda pentru
rezumatul celor trei
decizii din practica
judecătorească
selectate;
30% comentariu;
= 3 puncte se vor
acorda pentru
elaborarea unui
comentariu asupra
fiecărei decizii de
speță / act procedural
rezumat (incluzând
trimiterile
bibliografice în notele
de subsol); 1 pct. x
decizie comentată;
+ 1 pct. din oficiu;
10.6 Standard minim de performanță











Parcurgerea stagiului de practică în organizația gazdă sau a stagiului de practică remote (pe durata stării de
alertă epidemiologică);
Elaborarea referatului de practică sintetizând activitățile practice sau trei studii de caz;
Pentru absolvirea acestei discipline este necesară obținerea unei note finale de minim 5 (cinci).
Studentul cunoaște principalele concepte procedurale, le identifică şi le aplică adecvat;
Limbajul de specialitate este corect utilizat raportat la terminologia specifică actelor de procedură
instrumentate;
Studentul a furnizat răspunsuri corecte la întrebările suplimentare adresate de către coordonatorul disciplinei;
Notele acordate sunt între 1(unu) și 10 (zece).
Masterandul a identificat corect (în procent de min. 50%), în fiecare dintre cele 3 studii de caz, situația faptică,
normele procedurale / procesuale și normele materiale aplicabile și a furnizat 2-3 argumente pentru soluția
practică adoptată;
Realizarea corectă și în limitele temporale, a portofoliului de proiecte și prezentarea verbală a acestora.

Data completării
24.09.2021
Data avizării în departament
...........................................

Semnătura titularului de curs,
Semnătura titularului de seminar,
Lect. univ. dr. Juanita Goicovici
Semnătura directorului de departament
Conf. univ. dr. DAN ANDREI POPESCU

