FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii
2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea
Practică
disciplinei
2.3. Titularul activităţii de curs
2.4. Titularul activităţii de seminar
2.5. Anul de
III 2.6.
studiu
Semestrul

Universitatea „1 Decembrie 1918”
de Drept şi Ştiinţe Sociale
de Ştiinţe Juridice şi Administrative
Ştiinţe Juridice
Licenţă
Drept
2.2. Cod disciplină
Cotea Felician Sergiu
II

2.7. Tipul de
evaluare
(E/C/VP)

C

2.8. Regimul
disciplinei (O –
obligatorie, Op –
opţională, F –
facultativă)

3. Timpul total estimat
3.1. Număr ore pe
60
din care: 3.2. curs
3.3. seminar/laborator
semestru
3.4. Total ore din
60
din care: 3.5. curs
3.6. seminar/laborator
planul de învăţămînt
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi …….
3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore din planul de învăţământ
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Numărul de credite
Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
4.2. de competenţe

DR III 12

O

ore
60

15
60
75
3
Drept civil. Drept penal. Drept procesual penal

4. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurarea a
seminarului/laboratorului
5. Competenţe specifice acumulate
Competenţe profesionale C2. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic (1/3
credite)
C3. Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte
instrumente juridice internaţionale (2/3 crediite)
Competenţe transversale
CT1. Executarea responsabilă a sarcinilor profesionale, în condiţii de
autonomie restransă şi asistenţă calificată

CT2. Familiarizarea cu rolurile şi activităţile specifice muncii în echipă şi
distribuirea de sarcini pentru nivelurile subordonate
6. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al
Cunoaşterea şi familiarizarea studenţilor cu modul în care funcţionează
disciplinei
instanţele judecătoreşti.
7.2 Obiectivele specifice
Participarea la şedinţele de judecată pentru a cunoaşte felul în care se
organizează şi se conduc.
Familiarizarea cu rolul şi principalele drepturi pe care le au părţile în
cadrul unei şedinţe de judecată.
Cunoaşterea modului de organizare şi funcţionare a instanţelor
judecătoreşti.
Înţelegerea circuitului documentelor în interiorul instanţelor
judecătoreşti.
Prezentarea principalelor atribuţii de serviciu a compartimentelor de
lucru ale instanţelor judecătoreşti.
7. Conţinuturi
8.1 Curs
Metode de predare
Observaţii

8.2 Bibliografie

Seminar
1. Organizarea instanţelor judecătoreşti.
2. Conducerea instanţelor judecătoreşti:
- preşedintele şi vicepreşedintele;
- colegiul de conducere;
- conducerea secţiilor;
- adunarea generală a judecătorilor.
3. Atribuţiile judecătorilor:
- competenţele judecătorilor;
- judecătorii desemnaţi sau delegaţi;
- asistenţii judiciari.
4. Activitatea compartimentelor auxiliare ale instanţelor judecătoreşti şi
atribuţiile personalului auxiliar de specialitate
5. Evidenţa activităţii instanţelor judecătoreşti:
- registrele şi condicile;
- evidenţa în sistem informatizat;
- dosarele şi circuitul acestora.
6. Activităţile premergătoare şedinţelor de judecată.
7. Activitatea în timpul şedinţelor de judecată.
8. Activitatea ulterioară şedinţelor de judecată.
9. Activităţile de punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti.
10. Eliberarea de certificate şi copii de pe acte.

Caiet de practică
Caiet de practică

Caiet de practică

Caiet de practică
Caiet de practică

Caiet de practică
Caiet de practică
Caiet de practică
Caiet de practică
Caiet de practică

Bibliografie
1. Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor;
2. Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară;
3. Legea nr.567/2004 privind statul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe
lângă acestea;
4. Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr.387/2005 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al
instanţelor judecătoreşti;
5. Codul de procedură civilă.
6. Codul de procedură penală.

8. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
9. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare

10.5 Seminar/laborator
Evaluare finală
10.6 Standard minim de performanţă:

10.2 metode de evaluare
Colocviu

10.3 Pondere din nota
finală
100%

