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FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 
Universitatea de Vest din Timişoara 

1.2 Facultatea / Departamentul Facultatea de Drept 

1.3 Catedra Departamentul de Drept Privat 

1.4 Domeniul de studii Drept 

1.5 Ciclul de studii 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 IF Lect. univ. dr. Alin Speriusi-Vlad 
2.3 Titularul activităţilor de seminar IF Lect. univ. dr. Alin Speriusi-Vlad 
2.4. titularul activității de pregătire IFR Lect. univ. dr. Alin Speriusi-Vlad 
2.5 Anul de 

studiu 
I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare Ex

. 

2.7 Regimul disciplinei D.I 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 IF 

 

IFR  IF 

 

IFR  IF 

 

IFR 

3.1 Număr de ore pe 

săptămână 
3 2 din care: 3.2 curs 2 - 3.3 seminar/laborator 1 - 

3.4 Total ore din planul de 

învăţământ 
42 28 din care: 3.5 curs 28 - 3.6 seminar/laborator 14 - 

Distribuţia fondului de timp: ore ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 62 80 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 28 28 
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 28 28 
Tutoriat 14 14 
Examinări  80 15 
Alte activităţi…………………………………… - - 

 IF IFR 

3.7 Total ore studiu 

individual 
108 136 

3.8 Total ore pe semestru 150 150 

3.9 Numărul de credite 6 6 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  NU 

4.2 de competenţe  NU 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului  NU 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului  NU 

 

 

 

 

6. Competenţele specifice acumulate 
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 asimilarea aspectelor general introductive de procedură civilă și procedură penală 

 familiarizarea cu organizarea sistemului judiciar în România, procesul civil și penal în 

sistemul judiciar din România, principiile organizării justiției ca serviciu public în 

România, raporturile puterii judecătorești cu celelalte puteri ale statului, raporturile 

puterii judecătorești din România cu alte jurisdicții naționale și supranaționale, 

administrarea justiției și garantarea independenței acesteia, cariera magistratului, 

statutul și răspunderea magistratului, rolul avocatului în sistemul judiciar, organizarea 

profesiei de avocat și activitatea profesională a avocatului, comparație cu profesia de 

consilier juridic, statutul avocatului, rolul notarului public în sistemul judiciar, rolul 

executorului judecătoresc în sistemul judiciar  

 definirea şi utilizarea adecvată a termenilor juridici proprii disciplinei Organizarea 

sistemului judiciar 

 utilizarea adecvată a principiilor şi regulilor instituţiilor juridice proprii disciplinei 

Organizarea sistemului judiciar 

 studierea textelor din legislaţie, doctrină şi jurisprudenţă, având ca punct de pornire o 

problemă de drept concretă, cu implicarea instituţiilor din Organizarea sistemului 

judiciar  

 elaborarea unui studiu şi / sau proiect profesional privind încadrarea juridică a unei 

situaţii de fapt utilizând principiile şi metodele consacrate în cadrul Organizării 

sistemului judiciar, având ca suport legislaţia, doctrina şi jurisprudenţa referitoare la o 

problemă concretă de Organizare a sistemului judiciar 

C
o
m

p
et

en
ţe

 t
ra
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 utilizarea eficientă a resurselor de comunicare, precum şi a resurselor de informare şi 

de formare profesională asistată 

 valorificarea optimă şi creativaă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice 

 cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice 

 promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice  

 manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific 

 realizarea obligaţiilor profesionale în mod eficient şi responsabil 

 aplicarea tehnicilor de muncă în echipă cu abordarea unor speţe cu elmente de 

interdisciplinaritate 

 angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane - instituţii cu responsabilităţi 

similare 

 participarea la propria dezvoltare profesională 

 aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate) 
 

 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei transmiterea către studenţi a cunoştinţelor specifice disciplinei de 

Organizare a sistemului judiciar și însușirea de către aceștia a 

dispozițiilor legale în materie, precum și deprinderea de către 

aceștia a metodelor de cercetare și a paradigmelor de lucru din acest 

domeniu 

7.2 Obiectivele specifice  însuşirea de către studenţi a limbajului juridic şi a termenilor de 

specialitate proprii disciplinei de Organizare a sistemului 

judiciar 

 însuşirea de către studenţi a principiilor, conceptelor şi a 

teoriilor proprii disciplinei de Organizare a sistemului judiciar, 

precum şi a metodelor specifice acesteia 
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 prezentarea, interpretarea, analizarea şi compararea instituţiilor 

juridice din dreptul naţional precum şi corelarea acestora cu 

instituţiile corespunzătoare din alte sisteme de drept, în materia 

Organizării sistemului judiciar  
 

 

 

8. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Perspectivă istorică asupra organizării sistemului 

judiciar 
Instituțiile moderne de realizare a justiției 

Justiția ca serviciu public 

Sistemul judiciar în perioada regimului comunist 

Reconfigurarea sistemului judiciar în noua ordine 

constituțională, în concordanță cu principiile Convenției 

Europeană a Drepturilor Omului și ale Uniunii Europene 

 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

2. Procesul civil în sistemul judiciar din România 

Premisele și scopul procesului civil 

Principii specifice procesului civil 

Domeniul de aplicabilitate al normelor de procedură civilă 

Participanții la procesul civil 

Etapele procesului civil: etapa prealabilă sesizării instanței, 

procedura regularizării cererii de chemare în judecată, 

judecata în primă instanță (cercetarea judecătorească și 

dezbaterile în fond), calea ordinară de atac și căile 

extraordinare de atac 

Măsuri provizorii în procesul civil 

 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

3. Procesul penal în sistemul judiciar din România 

Premisele și scopul procesului penal 

Principii specifice procesului penal 

Domeniul de aplicabilitate al normelor de procedură penală 

Participanții la procesul penal 

Etapele procesului penal: sesizarea organelor de urmărire 

penală, etapa prealabilă sesizării instanței, camera 

preliminară, judecata în primă instanță  (cercetarea 

judecătorească și dezbaterile în fond), calea ordinară de atac 

și căile extraordinare de atac 

Măsuri preventive 

 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

4. Principiile organizării justiției ca serviciu public 

Justiția – monopol de stat 

Caracterul permanent și sedentar al instanțelor 

Accesul liber la justiție 

Principiul distribuirii aleatorii a cauzelor și cel al 

continuității 

Dublul grad de jurisdicție 

Egalitatea în fața legii 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

3 ore 



4 
 

Gratuitatea 

Colegialitatea   

5. Raporturile puterii judecătorești cu celelalte puteri ale 

statului 

Puterea judecătorească și puterea legislativă.  

Puterea judecătorească și puterea executivă. 

Independența puterii judecătorești față de puterea legislativă, 

față de puterea executivă și față de societate. 

 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

6. Raporturile puterii judecătorești din România cu alte 

jurisdicții naționale și supranaționale 

Raporturile cu Curtea Constituțională a României 

Raporturile cu Curtea de Justiție a Uniunii Europene 

Raporturile cu Curtea Europeană a Drepturilor Omului 

 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

7. Administrarea justiției și garantarea independenței 

acesteia 

Structura instanțelor judecătorești și conducerea 

administrativă a acestora 

Structura parchetelor și conducerea administrativă a acestora 

Rolul Ministerului Justiției 

Rolul Consiliului Superior al Magistraturii: Istoricul, rolul și 

natura juridică a instituției, Compunerea Consiliului Superior 

al Magistraturii și statutul membrilor, Atribuțiile Consiliului 

Superior al Magistraturii, Funcționarea Consiliului Superior 

al Magistraturii. 

Institutul național al Magistraturii 

Inspecția Judiciară 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

8. Cariera magistratului 

Admiterea în magistratură 

Formarea profesională inițială și continuă a magistratului 

Numirea, promovarea, delegarea, detașarea și transferul 

magistratului 

Separația carierelor 

 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

3 ore 

9. Statutul și răspunderea magistratului 

Drepturile magistratului 

Obligațiile magistratului  

Incompatibilități și interdicții 

Răspunderea civilă și disciplinară a magistratului  

 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

10. Rolul avocatului în sistemul judiciar  

Raportul dintre avocat și instanțe și parchete, dintre avocat și 

client și dintre avocat și organele profesiei.  

Contractul de asistență juridică 

Secretul profesional și obligația de a păstra confidențialitatea 

informațiilor primite în exercițiul funcției 

Statutul consilierului juridic: drepturile și obligațiile 

consilierului juridic 

 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 
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11. Organizarea profesiei de avocat și activitatea 

profesională a avocatului. Comparație cu profesia de 

consilier juridic 

Baroul 

Uniunea Națională a Barourilor din România 

Formele de exercitare a profesiei de avocat 

Modalitățile de exercitare a profesiei de avocat 

Organizarea și organele profesiei de consilier juridic 

 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

12. Statutul avocatului 

Primirea în profesie și stagiul profesional 

Incompatibilități și interdicții 

Drepturile și îndatoririle avocatului 

Răspunderea civilă și disciplinară a avocatului 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

13. Rolul notarului public în sistemul judiciar 

Activitatea notarului public față de competența altor instituții 

sau profesii 

Principii și reguli de exercitare a profesiei notariale 

Organizarea și formele de exercitare ale profesiei de notar 

public 

Primirea în profesia de notar public 

Drepturi, îndatoriri și răspunderea notarului public 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

14. Rolul executorului judecătoresc în sistemul judiciar 

Rolul executorului judecătoresc în procesul civil. 

Competența și actele îndeplinite de executorul judecătoresc 

Principiile organizării profesiei de executor judecătoresc 

Organizarea activității executorilor judecătorești 

Statutul executorului judecătoresc 

Drepturi, îndatoriri și răspunderea executorului judecătoresc 

 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

1. Perspectivă istorică asupra organizării sistemului 

judiciar 
Instituțiile moderne de realizare a justiției 

Justiția ca serviciu public 

Sistemul judiciar în perioada regimului comunist 

Reconfigurarea sistemului judiciar în noua ordine 

constituțională, în concordanță cu principiile Convenției 

Europeană a Drepturilor Omului și ale Uniunii Europene 

  

Exercițiul, studiul de 

caz, activitatea pe 

grupe, activitatea 

independentă 

1 oră 
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2. Procesul civil în sistemul judiciar din România 

Premisele și scopul procesului civil 

Principii specifice procesului civil 

Domeniul de aplicabilitate al normelor de procedură civilă 

Participanții la procesul civil 

Etapele procesului civil: etapa prealabilă sesizării instanței, 

procedura regularizării cererii de chemare în judecată, 

judecata în primă instanță (cercetarea judecătorească și 

dezbaterile în fond), calea ordinară de atac și căile 

extraordinare de atac 

Măsuri provizorii în procesul civil 

 

Exercițiul, studiul de 

caz, activitatea pe 

grupe, activitatea 

independentă 

1 oră 

3. Procesul penal în sistemul judiciar din România 

Premisele și scopul procesului penal 

Principii specifice procesului penal 

Domeniul de aplicabilitate al normelor de procedură penală 

Participanții la procesul penal 

Etapele procesului penal: sesizarea organelor de urmărire 

penală, etapa prealabilă sesizării instanței, camera 

preliminară, judecata în primă instanță  (cercetarea 

judecătorească și dezbaterile în fond), calea ordinară de atac 

și căile extraordinare de atac 

Măsuri preventive 

 

Exercițiul, studiul de 

caz, activitatea pe 

grupe, activitatea 

independentă 

1 oră 

4. Principiile organizării justiției ca serviciu public 

Justiția – monopol de stat 

Caracterul permanent și sedentar al instanțelor 

Accesul liber la justiție 

Principiul distribuirii aleatorii a cauzelor și cel al 

continuității 

Dublul grad de jurisdicție 

Egalitatea în fața legii 

Gratuitatea 

Colegialitatea   

Exercițiul, studiul de 

caz, activitatea pe 

grupe, activitatea 

independentă 

1 oră 

5. Raporturile puterii judecătorești cu celelalte puteri ale 

statului 

Puterea judecătorească și puterea legislativă.  

Puterea judecătorească și puterea executivă. 

Independența puterii judecătorești față de puterea legislativă, 

față de puterea executivă și față de societate. 

  

 

Exercițiul, studiul de 

caz, activitatea pe 

grupe, activitatea 

independentă 

1 oră 
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6. Raporturile puterii judecătorești din România cu alte 

jurisdicții naționale și supranaționale 

Raporturile cu Curtea Constituțională a României 

Raporturile cu Curtea de Justiție a Uniunii Europene 

Raporturile cu Curtea Europeană a Drepturilor Omului 

 

Exercițiul, studiul de 

caz, activitatea pe 

grupe, activitatea 

independentă 

1 oră 

7. Administrarea justiției și garantarea independenței 

acesteia 

Structura instanțelor judecătorești și conducerea 

administrativă a acestora 

Structura parchetelor și conducerea administrativă a acestora 

Rolul Ministerului Justiției 

Rolul Consiliului Superior al Magistraturii: Istoricul, rolul și 

natura juridică a instituției, Compunerea Consiliului Superior 

al Magistraturii și statutul membrilor, Atribuțiile Consiliului 

Superior al Magistraturii, Funcționarea Consiliului Superior 

al Magistraturii. 

Institutul național al Magistraturii 

Inspecția Judiciară 

Exercițiul, studiul de 

caz, activitatea pe 

grupe, activitatea 

independentă 

1 oră 

8. Cariera magistratului 

Admiterea în magistratură 

Formarea profesională inițială și continuă a magistratului 

Numirea, promovarea, delegarea, detașarea și transferul 

magistratului 

Separația carierelor 

 

Exercițiul, studiul de 

caz, activitatea pe 

grupe, activitatea 

independentă 

1 oră 

9. Statutul și răspunderea magistratului 

Drepturile magistratului 

Obligațiile magistratului  

Incompatibilități și interdicții 

Răspunderea civilă și disciplinară a magistratului  

 

Exercițiul, studiul de 

caz, activitatea pe 

grupe, activitatea 

independentă 

1 oră 

10. Rolul avocatului în sistemul judiciar  

Raportul dintre avocat și instanțe și parchete, dintre avocat și 

client și dintre avocat și organele profesiei.  

Contractul de asistență juridică 

Secretul profesional și obligația de a păstra confidențialitatea 

informațiilor primite în exercițiul funcției 

Statutul consilierului juridic: drepturile și obligațiile 

consilierului juridic 

 

Exercițiul, studiul de 

caz, activitatea pe 

grupe, activitatea 

independentă 

1 oră 
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11. Organizarea profesiei de avocat și activitatea 

profesională a avocatului. Comparație cu profesia de 

consilier juridic 

Baroul 

Uniunea Națională a Barourilor din România 

Formele de exercitare a profesiei de avocat 

Modalitățile de exercitare a profesiei de avocat 

Organizarea și organele profesiei de consilier juridic 

 

Exercițiul, studiul de 

caz, activitatea pe 

grupe, activitatea 

independentă 

1 oră 

12. Statutul avocatului 

Primirea în profesie și stagiul profesional 

Incompatibilități și interdicții 

Drepturile și îndatoririle avocatului 

Răspunderea civilă și disciplinară a avocatului 

Exercițiul, studiul de 

caz, activitatea pe 

grupe, activitatea 

independentă 

1 oră 

13. Rolul notarului public în sistemul judiciar 

Activitatea notarului public față de competența altor instituții 

sau profesii 

Principii și reguli de exercitare a profesiei notariale 

Organizarea și formele de exercitare ale profesiei de notar 

public 

Primirea în profesia de notar public 
Drepturi, îndatoriri și răspunderea notarului public 

Exercițiul, studiul de 

caz, activitatea pe 

grupe, activitatea 

independentă 

1 oră 

14. Rolul executorului judecătoresc în sistemul judiciar 

Rolul executorului judecătoresc în procesul civil. 

Competența și actele îndeplinite de executorul judecătoresc 

Principiile organizării profesiei de executor judecătoresc 

Organizarea activității executorilor judecătorești 

Statutul executorului judecătoresc 

Drepturi, îndatoriri și răspunderea executorului judecătoresc 

 

Exercițiul, studiul de 

caz, activitatea pe 

grupe, activitatea 

independentă 

1 oră 

Bibliografie 

 

Obligatorie  

 

Alin Speriusi-Vlad, Procesul și sistemul judiciar din România, editura CH Beck, București 2020 

  

Alin Speriusi-Vlad, Emilian Stănișor (coordonator), Cristian Bălan, Mihail Dinu, Luiza-Cristina 

Gavrilescu, Eugen Hurubă, Daniela Iancu, George-Alexandru Lazăr, Codrin Macovei, Andreea 

Tabacu, Admitere în magistratură și avocatură. Ghidul candidatului, ediția a III-a, revăzută și 

adăugită, editura Universul Juridic, București, 2019,  

 

Facultativă 

 

Ioan Leș, Daniel Ghiță, Instituții judiciare contemporane, Editura CH BECK, București, 2019 

 

Traian Cornel Briciu, Claudiu Constantin Dinu, Paul Pop, Instituții Judiciare, ed. 2, Editura CH 

BECK, București, 2016 

 

Legislaţie 
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1. Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat  

 

2. Statutul profesiei de avocat  

 

3. Legea 36/1995 a notarilor publici și a activității notariale 

 

4. Legea 188/2000 privind executorii judecătorești 

 

5. Legea 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic 

 

6. Legea 304/2004 privind organizarea judiciară 

 

7. Legea 303/2004 orivind statutul judecătorilor și procurorilor 

 
 

2 Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor 

comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din 

domeniul aferent programului 

Întreaga activitate didactică aferentă disciplinei de Organizarea sistemului judiciar este îndreptată 

înspre dobândirea de către studenți a unor competențe profesionale și transversale care să le asigure 

acestora, la finalul studiilor ciclului de licență, integrarea cât mai facilă pe piața muncii, în toate 

domeniile de activitate specifice 

 

3  Evaluare 

Tip 

activitate 

10.1 Criterii de 

evaluare 

10.2 Metode de evaluare 10.3 

Pondere 

din nota 

finală 

10.4 Curs Se verifică 

îndeplinirea de către 

fiecare student a 

standardelor minime 

de performanță 

Examinare pe bază de subiective 

narative și pe bază de întrebări cărora 

trebuie să li se răspundă argumentat cu 

adevărat sau fals 

100% 

10.5 

Seminar / 

laborator 

Se verifică 

îndeplinirea de către 

fiecare student a 

standardelor minime 

de performanță 

Activitatea la seminar este apreciată în 

funcție de evaluarea periodică a 

fiecărui student în urma chestionării 

orale a acestuia cu privire la 

problemele ridicate în doctrină și în 

jurisprudență în materia Organizării 

sistemului judiciar  

 

10.6 Standard minim de performanţă 

 cunoaşterea şi utilizarea adecvată a limbajului juridic propriu, precum şi a 

noţiunilor specifice disciplinei Organizarea sistemului judiciar  

 elaborarea unui proiect profesional incluzând argumentarea metodelor, 

tehnicilor, procedurilor şi instrumentelor aplicate pe baza principiilor, 

paradigmelor şi conceptelor juridice specifice Organizării sistemului judiciar 

utilizarea adecvată a conceptelor și a legislației din domeniul Organizării 

sistemului judiciar, în acord cu doctrina și cu jurisprudența în materie, în 

scopul soluționării unei probleme de drept concrete 

 realizarea unui proiect sau a unui studiu privind raportul dintre una sau mai 
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multe instituții juridice din domeniul Organizării sistemului judiciar 

 realizarea unui proiect sau a unui studiu privind rezolvarea problemelor 

juridice pe care le ridică o situație de fapt. 

11 .Desfășurarea activității didactice și de evaluare în mediul online  

Platforma de e-

learning utilizată 

Moodle / Google 

Classroom 

Aplicația de 

video-

conferință 

ce va fi 

utilizată 

Condițiile tehnice necesare 

pentru participarea la 

procesul educațional și la 

procesul de evaluare 

Modalitatea/platfor

ma prin care 

suportul de curs 

poate fi consultat în 

format electronic și 

în care pot fi 

accesate alte resurse 

de învățare / 

bibliografice în 

format digital 

Platforma e-

learning uvt 

https://elearning.e

-uvt.ro/ 

https://meet.

google.com/ 

Studentul are nevoie de acces la 

mijloace tehnice specifice, în 

vederea participării la procesul 

educațional și la cel de evaluare: 

desktop / laptop / tabletă / 

smartphone conectate la 

internet, care permit accesul pe 

platforma de e-learning utilizată, 

precum și instalarea aplicației de 

video-conferință folosite. În 

vederea desfășurării optime a 

procesului de învățământ, 

logarea studentului pe platforma 

de e-learning utilizată se va face 

exclusiv de pe contul 

instituțional (prenume.numeanul 

nașterii@e-uvt.ro). 

 Platforma e-learning 

uvt 

https://elearning.e-

uvt.ro/ 

 

Data completării Semnătura titularului de 

curs 

lect. dr. Alin Sabin 

Speriusi-Vlad 

Semnătura titularului de 

seminar 

lect. dr. Alin Sabin 

Speriusi-Vlad 

15.09.2020   

   

Data avizării în departament 

23.09.2020 

Semnătura directorului departamentului 

conf. dr. Florin I. Mangu 
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