
 

 

RAPORT DE PRACTICĂ 

 

COPERTĂ DOSAR 

(Numele şi prenumele studentului) 

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”, Facultatea de Drept, Cluj-Napoca 

Anul.................................... 

Instituţia gazdă (ATENȚIE! – exclusiv o instituție a administrației 
publice locale sau centrale, NU cabinete de avocat, 
executor, notar etc.) 

Perioada stagiului de practică – 3 săptămâni (se va specifica intervalul de timp în care s-
a desfășurat activitatea) 

*Observație: se poate alege orice instituție dintre cele cu care facultatea noastră are 
convenție de practică (lista există la secretariat). În cazul în care doriți să mergeți la o 
altă instituție, după cum v-am spus de nenumărate ori, facultatea noastră NU are cum 
să o oblige să vă primească. Majoritatea instituțiilor publice primesc însă, fără probleme 
studenți în practică, dar s-ar putea pentru aceasta să trebuiască să obțineți de la 
secretariat adeverință de student sau să duceți o convenție de practică (există tot la 
secretariat).  

 

 

CONȚINUT DOSAR 

1. Prezentarea generală a stagiului de practică (max. 1 pag.) 

a. Identificarea instituţiei – gazdă şi a Departamentului/Biroului unde a fost efectuat 

stagiul de practică; 

b. Obiectivul stagiului de practică; 



c. Detalii profesionale despre coordonatorul stagiului de practică din interiorul 

instituţiei. 

 

2. Descrierea instituţiei primitoare (max. 1 pag.) 

a. Plasarea instituţiei în sistemul administrativ românesc, interacţiunile acesteia cu 

mediul public, administrativ; 

b. Prezentarea generală a misiunii, obiectivelor Departamentului/Biroului unde a fost 

efectuat stagiul de practică. 

 

3. Sugestii şi impresii în urma efectuării stagiului de practică (max. 1 pag.) 

 

4. Analiza unui act din activitatea aferentă stagiului de practică (max. 3 pagini) 

Studentul primește de la instituția unde își derulează activitatea de practică sau poate 

alege de pe site-urile instituțiilor o hotărâre judecătorească din domeniul 

contenciosului administrativ sau un act administrativ. 

Acesta trebuie comentat, într-o scurtă prezentare de max. 3 pagini, cu note de subsol și 

bibliografie.  

Hotărârea judecătorească sau actul administrativ trebuie să fie obligatoriu din 

intervalul de timp 1 oct. 2018 – 1 sept. 2019. 

 

5. Concluzii (max. 1 pag.) 

a. se va evidenţia contribuţia adusă de stagiul de practică dezvoltării 

profesionale/individuale a fiecărui cursant. 



b. propuneri de îmbunătățire a activității instituției unde s-a efectuat stagiul de practică; 

c. alte observații. 

 

6. Adeverința de practică în original, emisă de instituția primitoare 

 

7. Actul administrativ comentat sau hotărârea de contencios administrativ comentată, 

copie. 

 

Data        Semnătura  

 

*Subliniere:  

Întregul raport trebuie redactat pe pagini format A4, cu margini de 2,5 cm (atenție! cm, 

nu inci), character Times New Roman, font de 12, aliniere Justify. 

 

      


