
 
 

 
 

 
 
 
 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

 

* OB – Obligatoriu / OP – Opţional 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2      curs 2 3.3  seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5      curs 28 3.6  seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele 11 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

Tutoriat 0 

Examinări 2 

Alte activităţi ................................... 0 
 

3.7 Total ore studiu individual 33 

3.8 Total ore pe semestru 75 

3.9 Număr de credite 3 

 

 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 

1.2 Facultatea Facultatea de Drept 

1.3 Departamentul Drept public 

1.4 Domeniul de studii Drept 

1.5 Ciclul de studii I - Licență  

1.6 Programul de studii / Calificarea Drept 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Organizarea sistemului judiciar  

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf univ. dr. Carmen Moldovan 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. dr. Carmen Moldovan 

2.4 An de studiu 1 2.5 Semestru 2 2.6 Tip de evaluare EVP 2.7 Regimul discipinei* OP 

4. Precondiţii (dacă este cazul) 

4.1 De curriculum Recomandate: Teoria generală a dreptului 

4.2 De competenţe Recomandate: Aferente disciplinei Teoria generală a dreptului 

5. Condiţii (dacă este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului Nu este cazul  

5.2 De desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului 

Nu este cazul 



 
 

 
 

 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

C
o

m
p

e
te

n
ţe

 

p
ro
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n
a

le
 C1.  Însuşirea unor instrumente şi dobândirea unor cunoştinţe şi abilităţi în sensul 

caracterizării şi evaluării sistemului judiciar românesc 
C2. Emiterea unor judecăţi de valoare cu privire la funcţionarea sistemului judiciar 

românesc 
C3. Capacitatea de a înţelege şi analiza noţiunile specifice disciplinei 
C4. Creşterea capacităţii de soluţionare a speţelor 
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 CT1.  Dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi valorificare a cunoştinţelor şi abilităţilor 
dobândite 
CT2.  Înţelegerea dinamicii domeniului şi a legăturilor cu alte ramuri de drept 
CT3.  Creşterea gradului de conştientizare şi a capacităţii de autoevaluare a statutului 
juridic personal în perspectiva alegerii unei profesii juridice (magistrat, avocat, consilier 
juridic, notar public, executor judecătoresc, grefier) 

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate) 

7
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Cunoaşterea reglementărilor aplicabile organizării sistemului judiciar. 
Însuşirea noţiunilor referitoare la organizarea profesiilor juridice din România. 
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La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să: 
▪ Explice regulile aplicabile sistemului judiciar și profesiilor juridice din România 
▪ Descrie statutul juridic al magistraților, avocaților, consilierilor juridici, executorilor 

judecătorești 
▪ Utilizeze limbajul juridic de specialitate specific 
▪ Analizeze situații juridice concrete (spețe) 

8. Conţinut 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
(ore şi referinţe bibliografice) 

1. 
Principiile organizării judiciare. 
Organizarea instanțelor judecătorești 
din România și a Ministerului Public I 

- prelegere  
- metode interactive 

2  ore (2,3,4) 

2. 
Organizarea instanțelor judecătorești 
din România și a Ministerului Public II  

- prelegere  
- metode interactive 

2  ore (2,3,4) 

3. 
Organizarea instanțelor judecătorești 
din România și a Ministerului Public III 

- prelegere  
- metode interactive 

2 ore (2,3,4) 

4. 
Organizarea profesiei de magistrat în 
România I 

- prelegere  
- metode interactive 

2 ore (2,3,4) 

5. 
Organizarea profesiei de magistrat în 
România II 

- prelegere  
- metode interactive 

2 ore  (2,3,4) 

6. 
Organizarea profesiei de magistrat în 
România III 

- prelegere  
- metode interactive 

2 ore (2,3,4) 



 
 

 
 

7. 
Organizarea profesiei de magistrat în 
România IV 

- prelegere  
- metode interactive 

2  ore (2,3,4) 

8. 
Organizarea și exercitarea profesiei de 
avocat în România I 

- prelegere  
- metode interactive 

2 ore (1, 2,3,4) 

9. 
Organizarea și exercitarea profesiei de 
avocat în România II 

- prelegere  
- metode interactive 

2 ore (1,2,3,4) 

10. 
Organizarea  și exercitarea profesiei de 
avocat în România III 

- prelegere  
- metode interactive 

2 ore  (1,2,3,4) 

11. 
Organizarea şi exercitarea profesiei de 
consilier juridic 
 

- prelegere  
- metode interactive 

2 ore  (2,3,5,6) 

12. 
Organizarea şi exercitarea profesiei de 
notar public 

- prelegere  
- metode interactive 

2 ore  (2,3,5,6) 

13. 
Organizarea şi exercitarea profesiei de 
executor judecătoresc 

- prelegere  
- metode interactive 

2 ore  (2,3,5,6) 

14. 
Statutul personalului auxiliar al 
instanțelor judecătorești și al 
parchetelor de pe lângă acestea 

- prelegere  
- metode interactive 

 2 ore  (2,3) 

Bibliografie  
 
Referinţe principale: 

1. C. Moldovan, A. Suciu, Fișe privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat,ediția a II-a,  
Editura Universul Juridic, București, 2020 

2. I. Leș, D. Ghiță, Instituții judiciare contemporane, Ediția a II-a, Editura CH Beck, București, 2019  
 

 
Referinţe suplimentare: 

3. T. C. Briciu, C. Dinu, P. Pop, Instituţii judiciare Ediția 2, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2016 
4. I. Popa, Tratat privind profesia de magistrat în România, Universul Juridic, Bucureşti, 2007  
5. D. Oancea (coord.), Legea privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, Editura C.H. Beck, 

București, 2015 
6. S. Spinei, Organizarea profesiilor juridice liberale, Editura Universul Juridic, 2010 

 
 
Legislație 
Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor  
Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară 
Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat 
Statutul profesiei de avocat 
Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești 
Legea nr. 514/2003 privind organizarea și funcționarea profesiei de consilier juridic 
Legea nr. 36/1995 privind activitatea notarială  
Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al 
parchetelor de pe lângă acestea 
 
Surse web  
www.just.ro 
www.mpublic.ro 
www.csm1909.ro 
www.unbr.ro 

8.2 Seminar / Laborator Metode de predare Observaţii 
(ore şi referinţe bibliografice) 



 
 

 
 

1. 
Principiile care guvernează organizarea 
și funcționarea instanțelor judecătorești. 
Organizarea instanțelor judecătorești.   

metode interactive: 
interpelarea, dialogul, 
dezbaterea având drept 
suport bibliografia 
recomandată; rezolvarea de 
spețe, prezentarea şi 
comentarea unor referate și 
studii de caz, pregătite de 
studenți, prezentarea şi 
analiza comparativă a  unor 
soluţii de practică judiciară 

2 ore (2,3,4)  

2. 

Analizarea principalelor reguli aplicabile 
profesiei de magistrat; dobândirea 
calității de magistrat; formarea 
profesională inițială. Rolul Institutului 
Național al Magistraturii    

metode interactive; 
prezentarea unor referate pe 
teme alese; discuții pe baza 
referatelor întocmite; 
soluționarea de spețe/ studii 
de caz 
 

2 ore (2,3,4) 

3. 

Răspunderea magistraților. Delimitarea 
formelor de răspundere. Corelații cu 
formele de răspundere din dreptul 
comun 

metode interactive; 
prezentarea unor referate pe 
teme alese; discuții pe baza 
referatelor întocmite; 
soluționarea de spețe studii 
de caz 
 
 

2 ore (2,3,4) 

4. 

Profesia de avocat. Analizarea 
principalelor reguli aplicabile statutului 
profesie de avocat. Dobândirea calității 
de avocat.  Formele de exercitare a 
profesiei de avocat. Drepturile și 
îndatoririle avocaților.  Regulile 
aplicabilie raporturilor avocat –client. 
Contractul de asistență juridică. 
Organele profesionale ale profesiei de 
avocat. Reguli referitoare la 
răspunderea avocaților 

metode interactive; 
prezentarea unor referate pe 
teme alese; discuții pe baza 
referatelor întocmite; 
soluționarea de spețe/ studii 
de caz 
 
 

2 ore (1,2,3,4) 

5. 
Statutul profesiei de consilier juridic. 
Asemănări și deosebiri  față de statutul 
profesiei de avocat 

metode interactive; 
prezentarea unor referate pe 
teme alese; discuții pe baza 
referatelor întocmite; 
soluționarea de spețe/ studii 
de caz 
 
 

2 ore (2,3,5,6) 

6. 

Profesia de notar public. Activitatea 
notarului public. Dobândirea calității de 
notar public. Drepturile și obligațiile 
notarilor publici 

metode interactive; 
prezentarea unor referate pe 
teme alese; discuții pe baza 
referatelor întocmite; 
soluționarea de spețe/ studii 
de caz 
 

2  ore  (2,3,5,6) 

7.  

Profesia de executor judecătoresc. 
Activitatea executorului judecătoresc. 
Dobândirea calității de executor 
judecătoresc. Răspunderea 
executorului judecătoresc 

metode interactive; 
prezentarea unor referate pe 
teme alese; discuții pe baza 
referatelor întocmite; 

2  ore (2,3,5,6) 



 
 

 
 

 
 

 
 

soluționarea de spețe/ studii 
de caz 
 

Bibliografie  
 
Referinţe principale: 

1. C. Moldovan, A. Suciu, Fișe privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat,ediția a II-a,  
Editura Universul Juridic, București, 2020 

2. I. Leș, D. Ghiță, Instituții judiciare contemporane, Ediția a II-a, Editura CH Beck, București, 2019  
 

 
Referinţe suplimentare: 

3. T. C. Briciu, C. Dinu, P. Pop, Instituţii judiciare Ediția 2, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2016 
4. I. Popa, Tratat privind profesia de magistrat în România, Universul Juridic, Bucureşti, 2007  
5. D. Oancea (coord.), Legea privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, Editura C.H. Beck, 

București, 2015 
6. S. Spinei, Organizarea profesiilor juridice liberale, Editura Universul Juridic, 2010 

 
 
Legislație 
Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor  
Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară 
Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat 
Statutul profesiei de avocat 
Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești 
Legea nr. 514/2003 privind organizarea și funcționarea profesiei de consilier juridic 
Legea nr. 36/1995 privind activitatea notarială  
Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al 
parchetelor de pe lângă acestea 
 
Surse web  
www.just.ro 
www.mpublic.ro 
www.csm1909.ro 
www.unbr.ro 

 

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor 
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

 
Conținutul disciplinei este menit să corespundă regulilor specifice de organizare a sistemului judiciar și de 
desfășurate  a activității în cadrul profesiilor juridice, precum și regulilor de primire în aceste profesii.  

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere în 
nota finală (%) 



 
 

 
 

 
 
Data completării Titular de curs Titular de seminar 
20.09.2022  Conf. univ. dr. Carmen Moldovan  Conf. univ. dr. Carmen Moldovan 
  

 
 

Data avizării în departament 
23.09.2022 

 Director de departament 
 Conf. univ. dr. Carmen Moldovan 

 

10.4 Curs 

Gradul de însușire a 
materiei predate (în special 
competențele C1, C2, prin 
prisma obiectivelor) 

EVP (două teste scrise 
susținute pe parcursul 
semestrului)  
Această componentă nu 
poate fi susținută în 
restanțe. 
 

50% 

10.5 Seminar/ Laborator 

Capacitatea de a soluționa 
corect spețe și de utiliza 
corect limbajul de 
specialitate (în special 
competențele C3, C4, prin 
prisma obiectivelor) 

Referate susținute de 
studenți pe, test pe 
parcursul semestrului.  
 
Această componentă nu 
poate fi susținută în 
restanțe.  
Vor fi avute în vedere 
regulile referitoare la 
prezența obligatorie la 
seminare.  

50% 

10.6 Standard minim de performanţă 

- cunoașterea noțiunilor fundamentale 
- cunoașterea principalelor instituții juridice din materia disciplinei 
- utilizarea corectă a limbajului de specialitate  
 
 


