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R O M Â N I A 

 
  MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

 Institu ia Prefectului – Jude ul Cluj 
 

 

INFORMA II NECESARE PENTRU EFECTUARE PRACTICĂ STUDEN I 

LA INSTITU IA PREFECTULUI-JUDE UL CLUJ 

 

 

I. Studen ii sau absolven ii învă ământului superior care doresc să efectueze  un stagiu de practică în cadrul Instituţiei Prefectului Cluj vor depune la registratura instituţiei o cerere adresată  conducătorului instituţiei. Cererea va fi depusă la registratură cu minim 15 zile lucrătoare  înaintea perioadei pentru care se solicită efectuarea stagiului de practică  şi va cuprinde  
perioada în care studentul/absolventul  de învăţământ superior  doreşte să efectueze  stagiul şi domeniul/domeniile  de interes pentru efectuarea stagiului. La cerere  se vor anexa următoarele  documente: 

 Scrisoare de motivaţie, cu sublinierea domeniilor de interes pentru efectuarea stagiului de practică; 
 Curriculum vitae;  
 Adeverinţă de student;  
 Scrisoare de recomandare din partea unui profesor.  
 
În funcţie  de locurile disponibile  pentru stagiile de practică, aplicanţii cu dosarele  aprobate  vor fi anunţaţi  telefonic  cu privire  la data efectuării  stagiului aprobat. 
 

II. În cazul în care efectuarea  stagiului de practică  se solicită de către o instituţie de învă ământ superior,  aceasta  va depune o cerere   la registratura  instituţiei,  adresată conducătorului instituţiei.  Cererea va fi depusă la registratură cu cel puţin  15  zile lucrătoare înaintea  perioadei pentru care se solicită efectuarea stagiului de practică  şi va cuprinde  perioada  pentru care se solicită  efectuarea 
stagiului,  precum  şi numărul  studenţilor  pentru care se solicită efectuarea stagiului 
de practică. 

La cerere se vor anexa  următoarele documente  pentru fiecare student  pentru care se solicită efectuarea stagiului de practică: 
 Scrisoare de motivaţie, cu sublinierea  domeniilor  de interes;  
 Curriculum vitae; În funcţie  de locurile disponibile  pentru stagiile de practică  în perioada solicitată,  Compartimentul  de relaţii publice va comunica în scris instituţiei solicitante  răspunsul adecvat,  respectiv  data efectuării stagiilor aprobate.  
 Informaţii suplimentare  se pot obţine la telefon: 0264.591.043 

 


