
 

FIŞA DISCIPLINEI  
 

Anul universitar 2019-2020 
 

Anul de studiu II / Semestrul I 
 

Legendă: 
-scris cu negru - formatul standard al fișei disciplinei (conform OM 5703/2011, Anexa 3: 31-33). 
-scris cu albastru - sugestii operaționale pentru elaborarea fișei. 
 
1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţămînt superior Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

1.2. Facultatea Facultatea de Drept și Ştiinţe Sociale 

1.3. Departamentul  Departamentul de Ştiinţe Juridice și Administrative  

1.4. Domeniul de studii Drept 

1.5. Ciclul de studii Licenţă 

1.6. Programul de studii/calificarea* Zi 

 
2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Organizarea avocaturii şi sistemului notarial 2.2. Cod disciplină DR IV 12 I 

2.3. Titularul activităţii de curs Lect.univ.dr.Dan Adrian Doţiu 

2.4. Titularul activităţii de seminar / laborator Dan Adrian Doțiu 

2.5. Anul de studiu 
 

IV 2.6. Semestrul II 2.7. Tipul de evaluare 
(E/C/VP) 

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

Op 

 
3. Timpul total estimat 

3.1. Numar ore pe 
saptamana 

4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator 2 

3.4. Total ore din planul de 
învăţămînt 

40 din care: 3.5. curs 20 3.6. seminar/laborator 20 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 13 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

Tutoriat 4 

Examinări 3 

Alte activităţi …….  

3.7 Total ore studiu individual 60 

3.8 Total ore din planul de învăţământ 100 

3.9 Total ore pe semestru 100 

3.10 Numărul de credite 4 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum Nu este cazul 

4.2. de competenţe Cunoasterea si utilizarea limbajului specific publicității imobiliare 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Predare clasica, note bibliografice, spețe, laptop 

5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului Analiza unor cazuri concrete (spețe) 

  
6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale Cunostinte si abilitati in materia dreptului civil 

Competenţe transversale Competente utile in viitoarea cariera a oricarui profesionist, indiferent de forma profesionala imbratisata 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Scopul aceste discipline este formarea unei atitudini stiinţifice faţă de instituţiile dreptului civil  

7.2 Obiectivele specifice Studiul materiei se axează pe cunoasterea şi înţelegerea legislaţiei cadastrale 

 
8. Conţinuturi* 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 



1. Principiile și regulile exercitării profesiei de avocat sau notar  
- Principiul legalităţii; 
- Principiul libertăţii; 
- Principiul independenţei; 
- Principiul autonomiei şi descentralizării; 
- Pprincipiul păstrării secretului profesional 
2. Dobândirea calității de avocat      
- Modalităţile de primire în profesia de avocat 
- Incompatibilităţi      
- Interdicţii      
- Suspendarea și încetarea calităţii de avocat   
3. Organizarea avocaturii 
- Baroul 
- U.N.N.B.R. 
4. Activitatea profesională a avocatului    
- conţinutul activităţii profesionale    
- relațiile avocat-client 
5. Asistența judiciară 
- Cazurile şi condiţiile de acordare a asistenţei judiciare   
- Organizarea activităţii de acordare a asistenţei judiciare 
6. Dobândirea calității de notar public    
- Intrarea în profesie       
- Notarul stagiar       
- Suspendarea și încetarea calităţii de notar public 
7. Organizarea activității notariale    
- Organizarea la nivel local     
- Organizarea la nivel național 
8. Procedura autentificării actelor       
- Actul autetic 
- Forța probantă a actelor autentice 
- Reguli privind autentificarea 
9. Procedura succesorală notarială  
- Dechiderea succesiunii  
- Procedura în fața notarului 
- Certificatul de moștenitor 
10. Procedura divorțului și alte proceduri 
- Procedura divorțului   
- Alte proceduri notariale 

Dezbateri, transmiteri orale a cunostin-
telor, consultarea legislatiei in materie 

 

Bibliografie 

• Ligia Catuna, Organizarea si exercitarea profesiei de avocat, Ed.Universul Juridic, București, 2014 

• Alin Mosa si Ioan Popa, Drept notarial-Organizarea activității. Statutul notarului. Proceduri notariale,  Ed.Universul Juridic 
Bucureşti, 2013   

• Cosmin Mihailovici – Notarul public. Destinul unei profesii. Ed.Notarom, București, 2014 

• Legea nr.51/1995 

• Statutul profesiei de avocat 

• Legea nr.36/1995 

• Regulamentul de aplicare a Legii nr.36/1995 
8.2. Seminar-laborator   

1. Principiile și regulile exercitării profesiei de avocat sau notar  
2. Dobândirea calității de avocat      
3. Organizarea avocaturii 
4. Activitatea profesională a avocatului    
5. Asistența judiciară 
6. Dobândirea calității de notar public    
7. Organizarea activității notariale    
8. Procedura autentificării actelor       
9. Procedura succesorală notarială  
10. Procedura divorțului și alte proceduri 

  

Bibliografie 
 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale 

şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Cunoșterea regulilor de carte funciară reprezintă o necesitate pentru orice practician al dreptului civil, având în vedere faptul că 
problemele ivite în această materie sunt tot mai frecvente și complicate.  

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 

10.4 Curs Cunostinte teoretico-practice Examen oral 75 % 

10.5 Seminar/laborator Activitate la seminar Notari pe parcurs 25 % 

10.6 Standard minim de performanţă:  



- însușirea unui minim de informații în materia cărții funciare și identificarea unor soluții concrete pentru diverse situații apărute în 
practică, 
- nota finală se va compune din: 1 punct din oficiu + 2,50 puncte activitatea la seminar + 1,50 puncte prezența la cursuri și seminarii 
+ 5 puncte testarea cunoștințelor acumulate; 

 
Data completării   Semnătura titularului de curs   Semnătura titularului de seminar 
01.10.2019   
     
 
       
 
Data avizării în departament    Semnătura directorului de departament 

 
 
 
 
 
Anexă la Fișa disciplinei (facultativă) 
 

ANEXĂ LA FIŞA DISCIPLINEI 
b. Evaluare – mărire de notă 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală  

10.4 Curs Cunostinte teoretico-practice Examen oral 75 %  
 
 

10.5 Seminar/laborator 
 

 
Activitate la seminar 

Notări pe parcurs 25 % 

 
 

 

10.6 Standard minim de performanţă  

Participarea la 50% din activităţile didactice şi însuşirea conceptelor de bază.  

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar  

01.10.2019    
 
c. Evaluare – restanţă 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală  

10.4 Curs Examen Lucrare scrisă 75%  
 
 

10.5 Seminar/laborator 
Referate, eseuri, proiecte etc. 

Prezentare la seminar 
25 % 

 
 

 

10.6 Standard minim de performanţă  

Participarea la 50% din activităţile didactice şi însuşirea conceptelor de bază  

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar  

    

 


