FIȘA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituția de învățământ superior
1.2 Facultatea /
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii1
1.6 Programul de studii
1.7 Forma de învăţământ
1.8 Anul universitar
2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Coordonator de disciplină
2.3 Tutori
II
2.4 Anul de studiu
2.5 Semestrul

Universitatea „DANUBIUS” Galați
de Drept
Drept Public şi Drept Privat
Drept
Licenţă
Drept/Licenţiat în drept
Învăţământ la Distanţă
2019-2020

ORGANIZAREA ȘI ETICA PROFESIILOR JURIDICE
Lect.univ.dr. Angelica STAICU
Lect.univ.dr. Angelica STAICU
III
2.6 Tipul de evaluare E3 2.7 Regimul disciplinei2

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)
3.1 Total ore din planul
56 din care: 3.2
28 3.3 AT 8
3.4 TC 20
de învățământ
S.I.
3.6 Distribuția fondului de timp pentru studiu individual suplimentar
Studiul individual după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren
Pregătire activităţi aplicative asistate, laboratoare, teme, referate, portofolii, teste și eseuri
Examinări
Alte activități
3.7 Total ore de studiu individual suplimentar
69
3.8 Total ore pe semestru
125
3.9 Numărul de credite
5

D.opț.

3.5 AA
ore
33
6
21
2
7

4. Precondiții (acolo unde este cazul) (Se menționează disciplinele care trebuie studiate anterior.)
4.1 de curriculum
Teoria generală a dreptului
4.2 de competențe
Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic
5. Condiții (acolo unde este cazul)
5.1 de desfășurare a SI
5.2 de desfășurare a AT

•
•

5.3 de desfășurare a TC
5.2 de desfășurare a AA

•
•

Conexiune internet
Sală dotată cu videoproiector și acces la Internet şi echipament de
predare multimedia
Conexiune internet
Sală dotată cu calculatoare şi conexiune internet

Competențe profesionale

6. Competențe specifice acumulate (Vizează competențele asigurate de programul de studiu din care face parte
disciplina.)
C.1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul organizării
și eticii profesiilor juridice

1
2

CUNOȘTINȚE
• Descrierea conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor utilizate în domeniul organizării și eticii profesiilor juridice
• Utilizarea limbajului juridic de specialitate, scris și oral, și a instrumentelor de logică juridică pentru explicarea şi interpretarea
conceptelor şi teoriilor specifice domeniului organizării și eticii profesiilor juridice
ABILITĂȚI
• Utilizarea limbajului juridic de specialitate şi a unor instrumente de logică juridică, în elaborarea unor argumentări specifice
domeniului organizării și eticii profesiilor juridice, în scris şi oral
• Utilizarea limbajului juridic de specialitate pentru evaluarea conceptelor, teoriilor şi metodelor consacrate în domeniul juridic
• Folosirea limbajului juridic de specialitate în elaborarea proiectelor profesionale

licență, masterat, doctorat
obligatorie, opţională, facultativă
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Competențe
transversale

CT.1. Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor
deontologice specifice domeniului organizării și eticii profesiilor juridice

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)
Pregătirea studenţilor cu temeinice cunoştinţe, cu privire la normele
7.1 Obiectivul general al disciplinei
specifice aplicabile în aria organizării și eticii profesiilor juridice. Însuşirea
reglementărilor naționale, europene și internaționale în acest domeniu în
vederea asigurării bazei teoretice necesare studierii și a celorlalte discipline
complementare prevăzute în planul de învăţământ al facultăţii. Obiectivele
disciplinei rezonează cu logica internă a planului de învăţământ şi vizează o
justă îmbinare a perspectivei general-teoretice asupra dreptului cu aceea de
specialitate.
• explicarea şi descrierea noțiunilor de organizare și etică a profesiilor
7.2 Obiectivele specifice
juridice;
• identificarea normelor de organizare și etică aplicabile în sistemul judiciar;
• definirea profesiilor juridice cu rol în activitatea judiciară;
• precizarea importanţei codificării normelor de organizare și etică a
profesiilor juridice;
• prezentarea reglementărilor naționale, europene și internaționale din acest
domeniu;
• analizarea normelor de organizare și etică a profesiilor juridice;
• inventarierea cuprinzătoare a dispozițiilor cuprinse în codurile de
deontologie a profesiilor juridice;
• corelarea legislaţiei interne cu legislaţia altor ţări şi cu tratatele şi
convenţiile internaţionale în vederea unei viziuni integratoare asupra
direcțiilor de reglementare în acest domeniu;
• capacitatea de a susţine un discurs logic, coerent, de a argumenta opiniile,
de a formula concluzii originale, de a utiliza corect limbajul juridic;
• dezvoltarea capacităţii de analiză şi sinteză, de evaluare şi autoevaluare,
de adaptare la noi situaţii.
8. Conținuturi
8.1 SI
Unitatea 1. Noțiunile de organizare și etică a
profesiilor juridice.
Importanța reglementării
principiilor de organizare și etică a profesiilor juridice
Unitatea 2. Principii de organizare și etică în profesia
de magistrat.
Unitatea 3. Principii de organizare și etică în profesiile
de avocat, consilier juridic, notar public, executor
judecătoresc, mediator.
Unitatea 4. Analiza implicațiilor normelor de de
organizare și etică a profesiilor juridice în activitatea
profesională.

Nr.ore
7 ore

Observații

7 ore
7 ore

7 ore

8.2 AT
AT1: Principii de organizare și etică în profesia de
magistrat.
AT2: Principii de organizare și etică în profesiile de
avocat, consilier juridic, notar public, executor
judecătoresc, mediator.

Nr.ore
4 ore

8.3 TC
TC1: Redactează un eseu structurat pe 60-70 rânduri
(12 Times New Roman la 1,5 rânduri), în care să
dezvolţi, pe lângă idei şi informaţii din alte surse,
următoarele aspecte:
a) Admiterea în magistratură şi formarea profesională
iniţială a judecătorilor şi procurorilor. Organizarea și

Nr.ore
10 ore

4 ore
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Metode de predare

explicaţia, conversaţia
euristică, dezbaterea,
brainstorming-ul,
problematizarea, studiul
de caz, analiza, sinteza,
prezentări video, sistem
e-learning
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desfășurarea concursului de admitere în magistratură,
prin Institutul Național al Magistraturii. Soluții din
practica judiciară;
b) Independența, imparțialitatea și integritatea – valori
deontologice specifice magistraților.
TC2: Redactează un eseu structurat pe 60-70 rânduri
(12 Times New Roman la 1,5 rânduri), în care să
dezvolţi, pe lângă idei şi informaţii din alte surse,
următoarele aspecte:
a) Organizarea și desfășurarea concursului de
admitere în profesiile de avocat, consilier juridic,
notar public, executor judecătoresc, mediator (una
dintre profesii la alegere). Soluții din practica judiciară .
b) Principii de etică în profesiile de avocat, consilier
juridic, notar public, executor judecătoresc, mediator
(una dintre profesii la alegere).
8.4 AA

10 ore

Nr.ore

Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi
- Suport de studiu disponibil pe platforma Sakai
- Cristi Danileț, Concurs de admitere la INM și Magistratură 2018, 2019. Proba 3. Interviul. Etică și deontologie
judiciară, Editura C.H. Beck, București, 2014- 2017, 2018, 2019;
- F. Măgureanu, Organizarea sistemului judiciar, Ed. Universul Juridic, București, 2006;
- L. Catuna , N. Bedrosian, T. Blidariu, L. Dragoi, A. Nicola, I. Voinea, C. Tufariu, Organizarea si exercitarea profesiei
de avocat. Editia a IV-a, Ed. Universul Juridic, București, 2016;
-Stefan Naubauer, Legea organizarii si exercitarii profesiei de avocat, Ed. Universul Juridic, București, 2013;
- A. Chis, F. Motiu, M.A. Hotca, Admiterea in magistratura si in avocatura. Culegere de subiecte cu explicatii ale
variantelor de raspuns 2018, Ed. Universul Juridic, București, 2018;
- Carmen Moldovan, Fișe privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat. Sinteze și teste-grilă, Editura
Universul Juridic, București, 2019

Bibliografie de elaborare a suportului de studiu
LEGISLAȚIE
1. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor
publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, publicată în M.Of. nr.
279/21.04.2003, cu ultimele modificări și completări;
2. Legea nr. 303 din 28 iunie 2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, publicată în M.Of. nr. 826/13.09.2005,
cu ultimele modificări și completări;
3. Legea nr. 304 din 28 iunie 2004 privind organizarea judiciară, publicată în M.Of. nr. 827/13.09.2005, cu ultimele
modificări și completări;
4. Legea nr. 317 din 1 iulie 2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, publicată în M.Of. nr. 628/01.09.2012, cu
ultimele modificări și completări;
5. Legea nr. 567 din 9 decembrie 2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătoresti și
al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize
Criminalistice, publicată în M.Of. nr. 1197/14.12.2004, cu ultimele modificări și completări;
6. Codul de procedură penală, adoptat prin Legea nr. 135/2010, publicată în M.Of. nr. 486/15.07.2010, cu ultimele
modificări și completări;
7. Codul penal, adoptat prin Legea nr. 286/2009, publicată în M.Of. nr. 510/24.07.2009, cu ultimele modificări și
completări;
8. Codul deontologic al judecătorilor și procurorilor, aprobat prin Hotărârea C.S.M. nr. 328/2005, publicată în M.Of.
nr. 815/08.09.2005;
9. Codul deontologic al personalului auxiliar de specialitate aprobat prin Hotărârea C.S.M. nr. 145/2005, publicată în
M.Of. nr. 382/06.05.2005;
10. Regulamentul de ordine interioară a instanțelor judecătoresti aprobat prin Hotărârea C.S.M. nr. 387/2005,
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publicată în M.Of. nr. 958/28.10.2005, cu ultimele modificări și completări;
11. Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată în M.Of. nr. 98/07.02.2011,
cu ultimele modificări și completări;
12. Hotărârea U.N.B.R. nr. 64/2011 privind adoptarea Statutului profesiei de avocat, publicată în M.Of. nr.
898/19.12.2011, cu ultimele modificări și completări;
13. Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, publicată în M.Of. nr.
867/05.12.2003, cu ultimele modificări și completări;
14. Statutul/2004 profesiei de consilier juridic, adoptat de C.E.C.C.J.R., publicat în M.Of. nr. 684/29.07.2004, cu
ultimele modificări și completări;
15. Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată în M.Of. nr. 307/25.04.2014,
cu ultimele modificări și completări;
16. Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, publicată în M.Of. nr. 440/24.06.2002, cu ultimele modificări și
completări;
17. Legea nr. 36/1995 notarilor publici şi a activităţii notariale, republicată în M.Of. nr. 444/18.06.2014, cu ultimele
modificări și completări;
18. Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, publicată în M.Of. nr. 441/22.05.2006,
cu ultimele modificări și completări;
19. Lege nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune, publicată în M.Of. nr. 512 din
14.08.2013
20. Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, republicată în M.Of. nr. 738/20.10.2011, cu ultimele
modificări și completări;
21. Regulament/2001 de aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, publicat în M.Of. nr. 64/
06.02.2001, cu ultimele modificări și completări;
DOCTRINĂ
1. Cristi Danileț, Concurs de admitere la INM și Magistratură 2018, 2019. Proba 3. Interviul. Etică și deontologie
judiciară, Editura C.H. Beck, București, 2014- 2017, 2018, 2019;
2. Cristi Danileț, Concurs de admitere la INM și Magistratură 2016. Proba 3. Interviul. Etică și deontologie judiciară,
Editura C.H. Beck, București, 2016, 2017;
3. Cristi Danileț, Concurs de admitere la INM și Magistratură 2014. Proba 3. Interviul. Etică și deontologie judiciară,
Editura C.H. Beck, București, 2014;
4. Bedurle-Grigoruță Viorica, Nica Panaite, Agheorghiesei Daniela, Conflicte și etica în managementul resurselur
umane, Ed. Universității ,,Al. I. Cuza”, Iași, 2009;
5. Pivniceru M., Luca C., Deontologia profesiei de magistrat. Repere contemporane, Ed. Hamangiu, București, 2008;
6. Gh. Moroianu, Organizarea judiciară, Ed. Fundației ,,România de Mâine”, București, 2013;
7. F. Măgureanu, Organizarea sistemului judiciar, Ed. Universul Juridic, București, 2006;
8. I. Leş, Organizarea sistemului judiciar românesc, Ed.All Beck, 2004;
9. I. Leş, Instituţii judiciare contemporane, Ed.C.H.Beck, Bucureşti, 2007;
10. L.Dănilă, Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, Ed.C.H.Beck, Bucureşti, 2007;
11. L. Catuna , N. Bedrosian, T. Blidariu, L. Dragoi, A. Nicola, I. Voinea, C. Tufariu, Organizarea si exercitarea
profesiei de avocat. Editia a IV-a, Ed. Universul Juridic, București, 2016;
12. Stefan Naubauer, Legea organizarii si exercitarii profesiei de avocat, Ed. Universul Juridic, București, 2013;
13. A. Chis, F. Motiu, M.A. Hotca, Admiterea in magistratura si in avocatura. Culegere de subiecte cu explicatii ale
variantelor de raspuns 2018, Ed. Universul Juridic, București, 2018;
14. V. Stanescu, Spatiul public, Ed. Universul Juridic, București, 2012;
15. Carmen Moldovan, Fișe privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat. Sinteze și teste-grilă Editura
Universul Juridic, București, 2019
ADRESE WEB
- www.cdep.ro;
- www.scj.ro;
- www.ccr.ro;
- www.just.ro;
- http://www.csm1909.ro/;
- www. portal.just.ro;

- www.jurisprudentacedo.com;
- www.jurisprudenta.com;
- www.juridice.ro;
- www.euroavocatura.ro/jurisprudenta;
- www.dreptonline.ro;
- http://eur-lex.europa.eu;
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- http://unbr.ro/ro/;
- http://www.ocjr.ro/;
- http://www.unnpr.ro/;
- http://www.cmediere.ro/;
- http://executori.ro/;
- http://www.politiaromana.ro/;
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9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor
profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conținutul disciplinei Organizarea și etica profesiilor juridice asigură atingerea rezultatelor învățării prin dobândirea
competențelor profesionale necesare ocupațiilor specifice domeniului juridic, conform COR ISCO 08.
Conţinuturile ştiinţifice ale temelor propuse în cadrul acestei discipline sunt în concordanţă cu cele din alte centre
universitare din ţară şi din străinătate, cu rezultatele recente ale cercetării ştiinţifice în domeniul organizării și eticii
profesiilor juridice şi valorifică practica judiciară recentă şi problematica actuală
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.4 Evaluare finală
10.5 TC

Se evaluează răspunsurile
Se evaluează răspunsurile

10.6 AA

Se evaluaează conţinutul
proiectului şi răspunsurile la
întrebări

10.2 Metode de evaluare
Examen scris
Evaluare continua/Teme de
control
Susținere proiect/lucrări practice

10.3 Pondere
din nota finală
70
30

10.7 Standard minim de performanță
• cunoaşterea în proporţie de 50% a informaţiei transmise;
Data completării
01.09.2019

Semnătura coordonatorului de disciplină
Lect.univ.dr. Angelica STAICU

Data avizării în departament
21.09.2019

Semnătura directorului de departament
Lect.univ.dr. Iulian SAVENCO
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