
ANUNT PRACTICĂ DE SPECIALITATE  
ANUL IV  

FACULTATEA DE DREPT 
ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DE LA FORMELE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: 

I.F. / D.E.I. / I.D. / D.AF/ D.F.B.A   

 VĂ ANUNȚĂM CĂ PUTEȚI REMITE ADEVERINȚA DE PRACTICĂ/ACT 
PROCEDURAL PE ADRESA DE E-EMAIL practicadrept2021@gmail.com PÂNĂ 
CEL TÂRZIU ÎN DATA DE 20.05.2021 INCLUSIV, ora 16.00. 

Pentru colocviul de practică - semestrul al II-lea notarea se va realiza:  

- fie pe baza adeverinței de practică (pentru cei care o pot obține, de la locul de 
muncă sau urmare a parcurgerii unui stagiu de practică);  
- fie pe baza unui act procedural (pentru cei care nu pot obține o adeverință de 
practică).  

În cazul adeverinței de practică:  

- nu este impus vreun model anume;  
- nu este necesar să evidențieze în mod exclusiv un stagiu de practică inclus în 
intervalul  săptămânilor de activitate didactică propriu-zisă, stagiul putându-se 
realiza pe parcursul semestrului II. Nu sunt acceptate stagii de practică anterioare 
perioadei semestrului II. 

Pentru actul procedural:  
- puteți avea în vedere modelele disponibile pe portalul instanțelor de 
judecată: http://portal.just.ro/SitePages/ghid.aspx   
- puteți avea în vedere fie materia dreptului civil (și procesual civil), fie material 
dreptului penal (și procesual penal);  
- vă puteți raporta la o situație ipotetică, pentru a concretiza conținutul actului 
procedural.  

Pentru comunicarea materialelor (adeverință scanată sau, după caz, act 
procedural, scanat sau în format word):  

- c o m u n i c a r e a s e v a f a c e e x c l u s i v p e a d r e s a d e e -
mail practicadrept2021@gmail.com, strict în intervalul care vă va fi comunicat 
ulterior, cu menționarea formei de învățământ și a grupei;  
- se va confirma primirea mesajului din partea dumneavoastră, astfel încât să aveți 
certitudinea că a ajuns la destinatar”.  

conf.univ.dr.Uluitu Gabriel 

av.Dieac Bogdan
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