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FIȘA DISCIPLINEI 

Denumirea disciplinei Organizarea și etica profesiei de avocat 

Anul calendaristic 2021 
Anul de 
formare 

I 
Forma de evaluare finală (N / C) 

(N – notă  C – calificativ) 
       N 

N    OB 

Total ore prevăzute pentru disciplină în planul de formare    24 

Formator(i) Lucian Săuleanu, Ion Turculeanu, Maria Uţescu 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa analitică 
(tematica) 

 
ATELIER 1 - 3 ore 
1. Principiile fundamentale ale exercitării profesiei de avocat 
2. Demnitatea profesiei de avocat. Cazurile de nedemnitate 
 
ATELIER 2 - 3 ore 
3. Incompatibilități și interdicții privind exercitarea profesiei de avocat 
 
ATELIER 3 - 3 ore 
4. Tabloul anual al avocaților 
5. Transferul în alt barou 
6. Suspendarea și încetarea calității de avocat 
 
ATELIER 4 - 3 ore 
7. Organele profesiei de avocat la nivelul baroului și al U.N.B.R. 
8. Organizații internaționale ale profesiei de avocat 
 
ATELIER 5 - 3 ore 
9. Conținutul activității profesionale a avocatului 
10. Relațiile dintre avocat și client 
 
ATELIER 6 - 3 ore 
11. Relațiile dintre avocați 
12. Formele și modalitățile de exercitare a profesiei de avocat 
13. Drepturile și îndatoririle avocaților 
 
ATELIER 7 - 3 ore 
14. Arbitrajul 
15. Răspunderea disciplinară 
 
ATELIER 8 - 3 ore 
16. Organizarea și funcționarea I.N.P.P.A. 
17. Stagiul profesional 
18. Dobândirea calității de avocat definitiv 
19. Pregătirea profesională continuă a avocaților 
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Lista materialelor 
didactice necesare 
(dacă este cazul) 

Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat; 
Statutul profesiei de avocat; 
Codul deontologic al avocatului din Uniunea Europeană; 
Hotărârea Consiliului UNBR nr. 268/17 iunie 2017 prin care se aprobă Codul Deontologic al 
Avocatului Român; 
Regulamentul de organizare si functionare a U.N.B.R. si de desfasurare a sedintelor Consiliului 
U.N.B.R.; 
Decizia nr. 15/21.11.2015 a I.C.C.J., publicată în M.Of. nr. 816/03.11.2015; 
Decizia Curții Constituționale nr. 160/2018; 
Legea 72/2016 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor. 
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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    20% 

 
- rezultatele obținute la testarea scrisă     50% 

- evaluarea continuă a cunoștințelor în cadrul atelierelor    30% 

 
- activităţile gen teme / referate / eseuri etc. (a se completa)% 

 
- 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: 
Lucian Săuleanu 
Ion Turculeanu 
Maria Uţescu 

 

Cerință de prezență stabilită de formator* %: 


