
Precizări importante privind elaborarea, conţinutul, predarea prin semnătură şi susţinerea 

personală a raportului de practică 

 

    Condiţii de admisibilitate a susţinerii raportului  

1. Studenții de la ZI vor prezenta în mod obligatoriu anexate la raport, adeverinţa în 

original eliberată de organizatorul de practică și hotărârea judecătorească emisă de 

instanţă sau actul emis de notarul public sau executorul judecătoresc cu toate punctele 

cerute în raport; 

2. Pentru studenții de la ZI raportul va cuprinde și comentariul unei spețe pe baza unei 

hotărâri judecătoreşti/act emis din oricare ramură de drept (acte care vor fi anexate in 

mod obligatoriu la raport), cu excepţia dreptului administrativ, hotărâre/act rămase 

definitive și să cuprindă obligatoriu doctrină și jurisprudență, cu cel puţin 4 surse 

bibliografice la subsol şi bibliografie finală; 

3. Referatele vor fi predate prin semnatura și susținute personal in cadrul colocviului;  

4. Data desfasurarii colocviului va fi anunțată din timp și va fi cuprinsa in intervalul                 

lunii septembrie a.c.; 

5. Referatele vor fi tehnoredactate in format word, distanta dintre randuri fiind de                   

1,5 Times New Roman 12. 

6. Perioada de efectuare a practicii 01.07.-31.08. a.c.; 

7. Studentii care nu isi pot asigura singuri efectuarea practicii vor fi repartizati de catre 

facultate la un cabinet de avocat/birou de notar sau executor judecatoresc din 

Municipiul Cluj-Napoca. In acest sens TREBUIE sa depuna o cerere la secretariatul 

facultatii pana cel tarziu la data de 15.06 a.c.; 

8. Repartizarea studentilor in practica care vor fi contactati telefonic se va face pana la 

data de 01.07. a.c. 

9. Se poate efectua practica doar la un cabinet de avocat/birou notarial sau executor 

judecatoresc. 

10. Instruirea studentilor in vederea efectuarii stagiului de practica se va face pe parcursul 

sesiunii de vara a anului universitar iar legatura cu profesorul coordonator pentru 

lamuriri si explicatii procedurale se va face doar prin intermediul reprezentantului de 

an. 

11. La colocviu intrarea in sala, predarea si sustinerea referatului se va realiza doar in 

baza carnetului de student vizat la zi. 


