FISA DISCIPLINEI
ANUL UNIVERSITAR 2020 -2021
Organizarea si etica profesiilor juridice

Denumirea disciplinei
Anul de studiu

I

Semestrul*

1

Codul
disciplinei

D.D.1.1.06.

Tipul de evaluare finală (E / V / C)

Categoria formativă a disciplinei
DF-fundamentală, DG-generală, DS-de specialitate, DE-economică/managerială, DU-umanistă
Regimul disciplinei {Ob-obligatorie, Op-opţională, F- facultativă}
Ob
Numărul de credite
Total ore din planul de învăţământ
28
Total ore studiu individual
62
Total ore pe semestru

C
DG
3
90

Conf. univ.dr. Claudiu Constantin DINU; conf. univ. dr. Liviu ZIDARU;
lect. univ. dr. Paul POP

Titularul disciplinei

* Daca disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaza câte o fişă pentru fiecare semestru

Facultatea

DREPT

Departamentul

DREPT PRIVAT

Domeniul fundamental de
ştiinţă, artă, cultură
Domeniul pentru studii
universitare de licenţă

Numărul total de ore (pe semestru) din
planul de invatamant
(Ex: 28 la C dacă disciplina are curs de
14_saptămâni x 1,5_h_curs pe
saptămână)

ŞTIINŢE JURIDICE
DREPT

Total

C**

28

28

Direcţia de studii

S

L

P

** C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice

Discipline
anterioare

Obligatorii
(condiţionate)

-

Recomandate

-

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului
(completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute)
1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs

3

8. Pregătire prezentări orale

4

2. Studiu dupa manual, suport de curs

16

9. Pregatire examinare finală

18

3. Studiul bibliografiei minimale indicate

5

10. Consultaţii

2

4. Documentare suplimentară în bibliotecă

4

11. Documentare pe teren

0

5. Activitate specifică de pregătire
SEMINAR şi/sau LABORATOR

0

12. Documentare pe INTERNET

3

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc.

4

13. Alte activităţi …

0

7. Pregatire lucrări de control

3

14. Alte activităţi …

0

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) =

62
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Competente
generale

Competente
specifice
disciplinei

1. Competenţe instrumentale
 Capacitatea de analiză şi sinteză
 Cunoştinţe generale de bază
 Comunicare scrisă şi orală în limba română
 Capacitatea de a decide independent, fără imixtiuni şi influenţe
 Capacitatea de a susţine public un discurs coerent, logic şi retoric
 Voinţa de a asigura promovarea şi respectarea legalităţii
2. Competenţe interpersonale
 Capacitatea de evaluare şi autoevaluare
 Abilităţi interpersonale
 Abilitatea de negociere şi elaborare de proiecte de convenţii/tratate
 Abilitatea de a colabora cu specialişti/experţi din alte domenii
 Capacitatea de a aprecia diversitatea şi multiculturalitatea
 Abilitatea de a lucra într-un context internaţional
 Capacitatea de a avea un comportament etic şi de respectare a regulilor deontologiei profesionale
3. Competenţe sistemice
 Capacitatea de a transpune în practică cunoştinţe dobândite
 Abilităţi de cercetare
 Capacitatea de a învăţa
 Capacitatea de adaptare la noi situaţii
 Capacitatea de a se adapta procesului de integrare europeană şi de armonizare a legislaţiei
 Capacitatea de a interpreta legile
 Abilitatea de a lucra independent
 Capacitatea de a concepe proiecte şi de a le derula
 Preocuparea pentru obţinerea calităţii
 Voinţa de a reuşi
 Cunoaşterea jurisprudenţei
 Corelarea legislaţiei interne cu legislaţia şi jurisprudenţa din alte ţări, precum şi cu tratatele şi
convenţiile internaţionale.
1. Cunoaştere şi înţelegere
 Înţelegerea principalelor competenţe ce revin fiecărei profesii juridice implicare direct sau indirect în
actul de justiţie
2. Explicare si interpretare
 Înţelegerea rolului judecătorilor şi procurorilor, raporturilor dintre aceştia şi organele care conduc
justiţia
 Înţelegerea atribuţiilor şi rolului ce revine avocatului, notarului publiuc sau executorului judecătoresc
în pastrarea sau restabilirea legalităţii
3. Instrumental – aplicative
 Înţelegerea corectă a modului de a accesde într-o profesie juridică, a competenţelor şi răspunderii
 Înţelegerea corectă a rolului fiecărei profesii juridice în aplicarea dreptului.
4. Atitudinale
 Cunoaşterea regulilor specifice şi deontologiei ce guvernează fiecare profesie juridică
 Stabilirea raporturilor între profesiile juridice şi societate precum şi a raporturilor dintre profesiile
juridice studiate.

2

Tabla de materii

 Principii privind organizarea justiţiei ca serviciu public
Justiţia – monopol de stat
Dublul grad de jurisdicţie
Egalitatea în faţa legii
Gratuitatea justiţiei
Colegialitatea
Accesul liber la justiţie
Caracterul permanent şi sedentar al instanţelor
Principiul distribuirii aleatorii a cauzelor şi cel al continuităţii
 Organizarea instanţelor şi parchetelor
Structura instantelor judecatoresti
Structura prachetelor
Conducerea administrativa a instanţelor şi parchetelor
 Rolul Consiliului Superior al Magistraturii în administrarea justiţiei şi garantarea
independenţei acesteia
Compunerea Consiliului Superior al Magistraturii;
Atribuţiile Consiliului Superior al Magistraturii;
Funcţionarea Consiliului Superior al Magistraturii.
 Admiterea în magistratura, formarea iniţială a magistraţilor si promovarea acestora.
Stagiul profesional
Numirea, promovarea, delegarea, detaşarea şi transferul judecătorilor şi procurorilor
 Drepturile şi obligaţiile judecătorilor şi procurorilor.
Principiul Inamovibilităţii
Incompatibilităţi şi interdicţii
 Raspunderea magistratilor
Răspunderea civilă a magistraţilor
Raspunderea disciplinara a magistratilor
 Organizarea profesiei de avocat
Istoric al profesiei de avocat
Barourile de avocaţi
Organele profesiei de avocat şi competenţele acestora
Formele de exercitare a profesiei de avocat.
 Primirea în profesia de avocat. Stagiul profesional
Condiţii prevazute pentru primirea în profesiea de avocat.
Drepturile avocatului înscris într-un baroul din altă ţară ( UE şi non UE )
Stagiul profesional şi pregătirea iniţială a avocaţilor
Dobandirea titlului profesional de avocat definitiv.
 Raporturile avocat/client, avocat/organe profesionale, avocat/instante si parchete
Contractul de asistenţă juridică
Secretul profesional şi obligaţia de a păstra confidenţialitatea informaţiilor primite în exerciţiul
funcţiei
 Raspunderea avocatilor.
Răspunderea civilă a avocatului
Raspunderea disciplinara a avocatului.
 Principii relative la procesul civil
Actiunea in justitie
Principiile relative la desfasurarea dezbaterilor
Hotararea judecatoreasca
 Organizarea activitatii notariale.
Organizarea birourilor notarilor publici
Numirea ca notar, încetarea funcţiei, suspendarea din exerciţiul funcţiei
Organele reprezentative ale notarilor publici
Statutul notarilor publici

3

Competenţa notarilor faţă de competenţa altor instituţii sau profesii
Procedura actelor notariale
 Organizarea executorilor judecatoresti
Organizarea birourilor executorilor judecătoreşti
Numirea ca executor judecătoresc, încetarea funcţiei, suspendarea din exerciţiul funcţiei
Organele reprezentative ale executorilor judecătoreşti
Statutul executorului judecătoresc
Actele îndeplinite de executorul judecătoresc
Rolul executorului judecătoresc în cadrul procesului civil
 Organizarea activitatii consilierilor juridici.
Organizarea profesiei de consilier juridic
Istoric al profesiei de consilier juridic sau jurisconsult
Organele profesiei de consilier juridic
Drepturile şi obligaţiile consilierului juridic

Bibliografia








Lista materialelor
didactice
necesare

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Tr.C.Briciu, Cl. C. Dinu, P. Pop, Institutii judiciare, ed. a 2-a, Ed.
C.H. BECK, Bucuresti, 2016;
I. Les, D. Ghita, Institutii judicare contemporane, ed. a 2-a, Ed.
C.H. Beck, Bucuresti, 2019;
V.M.Ciobanu, Tr.C.Briciu, Cl.C.Dinu, Drept procesual civil. Drept
executional civil. Arbitraj. Drept notarial. Curs de baza, ed. a II-a,
Ed.National, Bucuresti, 2018;
I. Garbulet, Tratat privind raspunderea disciplinara a magistratilor,
Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2020;
Cl. C. Dinu, Fişe privind organizarea şi exercitarea profesiei de
avocat, ed. a IV-a, Ed.Hamangiu, Bucuresti, 2020;
D. Oancea (coord.) e.a., Legea privind organizarea si exercitarea
profesiei de avocat. Comentariu pe articole, ed. a 2-a, Ed. C.H.
Beck, Bucuresti, 2019
Legea nr.303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata;
Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata;
Legea nr. 317/2004 privind CSM, republicata;
Regulamentele de ordine interioara ale instantelor si parchetelor, republicate ;
Legea nr. 51/1995 privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat,
republicata;
Statutul profesiei de avocat, republicat ;
Codul deontologic al avocatului roman ;
Legislatia relevanta prvind profesia de notar public;
Legislatia relevanta prvind profesia de executor judecatoresc;
Culegeri de jurisprudenta relevante ;
Precum si orice alte reglementari indicate in cadrul cursului.

La stabilirea notei finale se iau în considerare

- răspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finală)

Ponderea în notare, exprimată in %
{Total=100%}
70%

4

- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator
- testarea periodică prin lucrări de control

10%

- testarea continuă pe parcursul semestrului

10%

- activităţile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc

10%

- alte activităţi (precizaţi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală, E/V. {de exemplu: lucrare scrisă (descriptivă şi/sau test grilă
şi/sau probleme etc.), examinare orală cu bilete, colocviu individual ori în grup, proiect etc.}.

- evaluare online tip grila – maximum 20 subiecte, cu o varianta corecta din 3

raspunsuri.
Cerinţe minime pentru nota 5
(sau cum se acordă nota 5)
- să dovedească însuşirea minimă a materiei prin
tratarea fiecărui subiect
- lipsa erorilor grave
- activitatea minimă în timpul semestrului
- promovarea este asigurata de corecta tratare a
cel putin 10 intrebari.

Data completării: 09.10.2020

Cerinţe pentru nota 10
(sau cum se acordă nota 10)
- tratarea corecta a celor 20 de intrebari; fiecare
intrebare solutionata gresit atrage pierderea unui
punct;
- participarea activă în timpul semestrului
- cunoaşterea altor elemente din bibliografia indicată

Semnătura titularilor:

Conf. univ.dr. Claudiu DINU ______________________________

Conf. univ. dr. Liviu ZIDARU ______________________________

Lect. univ. dr. Paul POP _________________________________
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