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FIȘA DISCIPLINEI 

Denumirea disciplinei Aspecte practice privind organizarea si activitatea instanțelor judecătorești si a 
parchetelor, a birourilor notariale si a executorilor judecătorești 

Anul calendaristic 2021 
Anul de 
formare 

I   
Forma de evaluare finală (N / C) 

(N – notă  C – calificativ) 
N 

Regimul disciplinei {OB-obligatorie, OP-opţională, F- facultativă} OB 

Total ore prevăzute pentru disciplină în planul de formare 11 

Formator(i) Mihai Bubatu, Maria Utescu 

 

  
 
 
 

Programa analitică 
(tematica) 

 
Atelierul 1 – 4 ore 
Organizarea si activitatea instanțelor judecătorești. Activitatea compartimentelor auxiliare ale 
instanțelor judecătorești. Evidenta activității instanței. Desfășurarea activității administrative-
judiciare a instanțelor  
 
Atelierul 2 – 3 ore 
Organizarea si activitatea parchetelor. Compartimentele auxiliare ale parchetelor  
 
Atelierul 3 – 2 ore 
Organizarea si activitatea notarilor publici. Activitatea birourilor notariale  
 
Atelierul 4 – 2 ore 
Organizarea si activitatea executorilor judecătorești. Activitatea executorilor judecătorești 
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Bibliografie 

 
T.C. Briciu, C. C. Dinu, P. Pop, Instituții judiciare, Ediția a 2-a, Editura CH Beck, București, 2016; 
I. Leș, D. Ghiță, Instituții judiciare contemporane, Ediția a 2-a, Editura CH Beck, București, 2019. 

 
 
 
 
Lista materialelor 
didactice necesare 
(dacă este cazul) 

Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară; 
Regulamentul de ordine interioară al instanţellor judecătoreşti; 
Regulamentul de ordine interioară al parchetelor; 
Legea nr. 36/1995 a notarilor publici şi a activităţii notariale; 
Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești; 

Legislaţia complementară. 
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La evaluare se iau în considerare: 

 

 
Ponderea în notare, exprimată in  % 

{total=100%; se completează numai elementele 
care sunt incidente)  

 
- răspunsurile la aplicațiile practice în cadrul atelierelor    (a se completa)% 

 
- rezultatele obținute la testarea scrisă     (a se completa)% 

- evaluarea continuă a cunoștințelor în cadrul atelierelor 50% 

 
- activităţile gen teme / referate / eseuri etc. 50% 

 
- alte activităţi (precizaţi) :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    (a se completa)% 

 
Cerinţe minime pentru promovare: 

 

 
- Cunoștințe elementare la materia ce formează obiectul de studiu  
- Stăpânirea acceptabilă a categoriilor si conceptelor fundamentale  
- Raspunsurile să nu cuprindă erori grave 
- Activitate minimă la activitățile practic-aplicative 

 
 
 
 

*potrivit Regulamentului I.N.P.P.A., prezența nu poate fi mai mică de 50% 

 

Data completării: 

 
15.01.2021 

Formatori: 
Mihai Bubatu  
Maria Utescu 

 

Cerință de prezență stabilită de formator*: 


