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 7 DREPT CIVIL SI DREPT PROCESUAL CIVIL 

Drept civil si drept procesual civil 

 
Nr. seminar Domeniu de formare Tematică Tip de activitate, metodă de formare 

1 Drept procesual civil Aspecte generale privind desfăşurarea 

procesului civil, studiul dosarelor şi 

conţinutul, respectiv forma actelor de 

procedură;  

Procedura de primire şi înregistrare a 

diferitelor cereri adresate instanţei de 

judecată; Aspecte general valabile 

pentru procedurile contencioase, cu 

accent pe: 

- timbraj; 

- verificare şi regularizare; 

- fixarea primului termen de 

judecată; 

Elemente de management al dosarului 

(case management). 

- Familiarizarea cu studiul unui dosar civil 

şi cu structura de ansamblu a procesului 

civil, fără a intra în detalii cu privire la 

fiecare instituţie în parte; 

- redactarea unei rezoluţii de primire a 

cererii de chemare în judecată şi de 

stabilire a termenului administrativ (de 

regularizare a cererii de chemare în 

judecată), ori, după caz, de stabilire a 

primului termen de judecată; 

- redactarea unei încheieri  de anulare a 

cererii potrivit art. 200 alin 4 NCPC. 

2 Drept procesual civil Aspecte generale privind desfăşurarea 

procesului civil 

(continuare); 

 

Competenta 

-Competenta materială si teritorială 

-Excepția de necompetentă 

Redactarea unei minute de declinare a 
competentei; 

Redactarea unei sentinte de declinare a 

competentei; 

Redactarea unei încheieri de respingere 

a excepției necompetentei; 
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Nr. seminar Domeniu de formare Tematică Tip de activitate, metodă de formare 

-Procedura de soluționare a excepției 

-Conflictul de necompetentă 

Elemente de management al dosarului 

(case management). 

3 Drept procesual civil Aspecte generale privind desfăşurarea 

procesului civil (continuare); 

Încheierea de şedinţă; Încuviinţarea 

probelor. 

Discutarea excepţiilor procesuale 

Ordinea de soluționare a excepțiilor 

Încheierea de şedinţă; Încuviinţarea 

probelor. 

Discutarea excepţiilor procesuale 

Ordinea de soluționare a excepțiilor 

Elemente de management al dosarului 

(case management). 

- Redactarea unei încheieri de amânare 

a judecăţii; 

- Redactarea unei încheieri (simple) de 

încuviinţare a probelor. 

- Redactarea unei încheieri de 

soluţionare a unei excepţii procesuale. 

- Redactarea unei încheieri de amânare 

a judecăţii; 

- Redactarea unei încheieri (simple) de 

încuviinţare a probelor. 

- Redactarea unei încheieri de 

soluţionare a unei excepţii procesuale. 

4 Drept procesual civil Aspecte generale privind desfăşurarea 

procesului civil (continuare); 

Prezentarea structurii tipice a hotărârilor 

judecătoreşti. 

Elemente de management al dosarului 

(case management). 

- Redactarea unei hotărâri judecătoreşti; 

5 Drept civil – drept procesual 

civil 

Răspundere civilă delictuală 

- Apărarea drepturilor nepatrimoniale în 

Aspecte de drept procesual civil: 

- Redactarea unei hotărâri judecătoreşti; 
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Nr. seminar Domeniu de formare Tematică Tip de activitate, metodă de formare 

NCC şi C. civ. 1864; 

-  vătămarea integrităţii corporale şi a 

sănătăţii: evaluarea prejudiciului, 

probatoriul specific. 

Elemente de management al dosarului 

(case management). 

Aspecte de drept civil: 

- Analiza comparativă a vechii, respectiv 

a noii reglementări 

- Măsuri pentru apărarea drepturilor 

nepatrimoniale 

- Competenţa teritorială 

6 Drept civil – drept procesual 

civil 

Ordonanţa preşedinţială:  

Aplicaţii în diverse materii (e.g., în 

materie locativă, sistarea provizorie a 

construcţiilor) 

 

Discutarea condiţiilor de admisibilitate 

ale ordonanţei preşedinţiale 

Elemente specifice de procedură; 

Probatoriu; 

Redactarea hotărârii judecătoreşti 

7 

 

Drept civil – drept procesual 

civil 

Acţiunea în rezoluţiune 

 competenţa; 

 timbraj; 

 cereri accesorii; 

 pactele comisorii şi rezoluţiunea 

unilaterală. 

 

Aspecte de drept procesual civil: 

 stabilirea valorii obiectului cererii; 

 administrarea probei testimoniale. 

Aspecte de drept civil: 

 Remediile pt. neexecutare în NCC 

 Rezoluţiunea: privire comparativă 

C.civ. 1864 – NCC. 

 Aplicarea legii în timp 

8 Drept civil – drept procesual 

civil -  

Acţiunea în revendicare imobiliară în 

regim de drept comun. Aspecte 

specifice: 

 distincţia faţă de acţiunea în 

evacuare de drept comun si în 

Aspecte de drept procesual civil: 

 probatoriu specific 

 redactarea unei încheieri de 

încuviinţare a expertizei tehnice de 
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Nr. seminar Domeniu de formare Tematică Tip de activitate, metodă de formare 

raport cu evacuarea reglementată 

de art. 1033-1048 C.pr.civ; 

 distincţia faţă de acţiunea în 

constatare; 

 distincţia faţă de acţiunea posesorie; 

 competenţă; 

 timbraj; 

 capete de cerere : 

fructe/contravaloarea lipsei de 

folosinţă, acţiunea în rectificare. 

Raportul dintre rectificarea cărţii 

funciare şi revendicare. 

identificare a imobilului 

 redactarea unei hotărâri 

judecătoreşti 

Aspecte de drept civil: 

 Reglementarea acţiunii în 

revendicare – comparaţie  C. civ. 

1864 – NCC; 

 Regula unanimităţii; 

 Aspecte de publicitate imobiliară; 

 Aplicarea legii în timp. 

9 Drept civil – drept procesual 

civil 

Învestirea cu formulă executorie  competentă;  

 timbraj;  

 titluri executorii; 

 condiţii pentru învestirea cu formulă 

executorie; aspecte de drept 

tranzitoriu; 

  redactarea unei încheieri de 

învestire. 

10 Drept civil – drept procesual 

civil 

Contestaţia la executare   competentă;  

 timbraj;  

 probatoriul specific;  

 contestaţia în cazul în care titlul este 
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Nr. seminar Domeniu de formare Tematică Tip de activitate, metodă de formare 

reprezentat de o hotărâre  sau de un 

alt titlu executoriu;  

 redactarea minutei. 

11 Drept civil – drept procesual 

civil 

Uzucapiunea şi accesiunea 

 uzucapiunea prevăzută de C. civ. 

1864 şi de D. 115/1938; accesiunea în 

C. civ. 1864; 

 uzucapiunea şi accesiunea în NCC; 

 aplicarea legii în timp; 

 calitatea procesuală activă şi pasivă 

în acţiunea în uzucapiune, respectiv 

în constatarea accesiunii. 

Aspecte de drept procesual civil 

 depoziţii ale martorilor în această 

materie; 

 redactarea unei încheieri de 

încuviinţare a probelor şi de fixare a 

obiectivelor expertizelor de 

specialitate (topografică, în 

construcţii); 

 redactarea unei hotărâri 

judecătoreşti; 

Aspecte de drept civil: 

 prezentare comparativă a instituţiilor 

uzucapiunii şi accesiunii în 

reglementările succesive 

12 Drept civil – drept procesual 

civil 

Acţiuni privind antecontractele; 

Pronunţarea unei hotărâri care ţine loc 

de contract 

 Aspecte specifice: 

 competenţă; 

 timbraj; 

 obiectul cererii;  

 condiţii de validitate a 

Aspecte de drept procesual civil: 

 proba testimonială/proba cu 

interogatoriu 

 redactarea unei hotărâri 

judecătoreşti 

Aspecte de drept civil: 

 Prezentare comparativă 

antecontract – pact de opţiune; 
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Nr. seminar Domeniu de formare Tematică Tip de activitate, metodă de formare 

antecontractului/conversiunea; 

 calitatea procesuală pasivă  

 problema condiţionării pronunţării 

hotărârii-contract de consemnarea 

diferenţei de preţ (distincţia 

antecontract „veritabil” – 

antecontract rezultat din 

conversiune). 

 Concursul creditorului promisiunii/al 

opţiunii cu alţi creditori ai 

proprietarului bunului; 

 Aplicarea legii în timp 
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Dreptul familiei 

 
Nr. seminar Domeniu de formare Tematică 

1 Divorţul şi efectele acestuia 

cu privire la relaţiile 

personale şi patrimoniale 

dintre soţi şi dintre părinţi şi 

copii 

 primirea cererii de chemare în judecată în divorţ si măsurile care se impun în 

procedura regularizării; 

 diferite tipuri de cereri de divort;  

 capetele de cerere accesorii în divorţ;  

 gestionarea dosarului de divort şi dispunerea măsurilor procedurale specifice în 

cadrul unui proces; 

 administrarea probatoriului şi audierea minorului;  

 întocmirea minutei si redactarea hotărârii judecătoreşti;  

 folosirea medierii în divorţ. 

2 Relaţiile patrimoniale dintre 

soţi 

 primirea cererii de chemare în judecată în cauzele privind aspecte ale 

regimului primar şi ale regimurilor matrimoniale;  

 modul de calcul al taxei de timbru în astfel de cauze;  

 gestionarea dosarelor privind relaţiile patrimoniale dintre soţi şi dispunerea 

măsurilor procedurale specifice în cadrul unui proces; 

 administrarea probatoriului;  

 întocmirea minutei si redactarea hotărârii judecătoreşti;  

 studierea dosarului de partaj, întocmirea fisei acestuia si încheierea de 

admitere în principiu. 

3 Autoritatea părintească  primirea cererii de chemare în judecată; 

 dispunerea măsurilor care se impun privind exerciţiul autorităţii părinteşti, 

locuinţa copilului şi relaţiile personale ale copilului cu părintele la care nu 
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Nr. seminar Domeniu de formare Tematică 

locuieşte; 

 încuviinţarea şi administrarea probelor privind stabilirea interesului superior al 

copilului în cadrul luării măsurilor care îl privesc; 

 ascultarea minorului în cauzele care privesc situaţia sa;  

 aprecierea interesului superior al copilului în solutionarea cererilor de modificare 

a măsurilor luate de instantă cu privire la exercitiul drepturilor părintesti 

(exercitiul autoritătii părintesti, locuinta copilului, relatiile personale ale copilului 

cu părintele la care acesta nu locuieste); 

 întocmirea minutei si redactarea hotărârii judecătoresti în cauze privind 

modificarea măsurilor privind exercitiul drepturilor si obligatiilor părintesti; 

 modalităţile de soluţionare a cauzelor privind autoritatea părintească în care 

părţile au încheiat un acord de mediere. 

4 Obligaţia de întreţinere  primirea cererii de chemare în judecată si dispunerea măsurilor care se impun; 

 studierea dosarelor privind obligarea părintelui la pensie de întretinere în 

beneficiul copilului minor, modificarea pensiei de întretinere si sistarea acesteia; 

 dispunerea măsurilor procedurale specifice în cadrul unui proces privind 

stabilirea sau modificarea pensiei de întretinere; 

 încuviinţarea şi administrarea probelor privind stabilirea cuantumului pensiei de 

întretinere; 

 aprecierea interesul superior al copilului în solutionarea cererilor de modificare a 

pensiei de întretinere; 

 întocmirea minutei si redactarea hotărârii judecătoresti în cauze privind 

modificarea pensiei de întretinere a copilului minor si a celui major aflat în 

continuarea studiilor, precum si în cele privind stabilirea, modificarea sau 

sistarea obligatiei de întretinere între alte persoane. 
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Nr. seminar Domeniu de formare Tematică 

5 Filiaţia  modul de stabilire a filiatiei fată de mamă, dovada filiatiei; 

 regimul juridic al actiunilor în stabilirea filiatiei fată de mamă si în contestarea 

filiatiei fată de mamă; problematica „mamei purtătoare” în lipsa unor 

reglementări specifice; 

 modul de stabilire a filiatiei fată de tatăl din căsătorie si fată de tatăl din afara 

căsătoriei; 

 actiunile în tăgăduirea paternitătii, în contestarea paternitătii din căsătorie si în 

contestarea recunoasterii paternitătii; 

 primirea cererii de chemare în judecată si dispunerea măsurilor care se impun; 

 încuviinţarea şi administrarea probelor privind filiatia – ierarhia probelor în 

actiunile privind contestarea filiatiei; 

 întocmirea minutei si redactarea hotărârii judecătoreşti în cauze privind filiatia. 
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Drept comercial 

 
Obiective generale ale disciplinei: 

 familiarizarea auditorilor cu principiile de bază şi instituţiile dreptului comercial, în contextul noului Cod civil. 

 identificarea particularităţilor specifice litigiilor între profesioniști, derogatorii de la dreptul comun, necesare calificării şi 

soluţionării corecte a litigiilor 

 perfecţionarea metodelor şi tehnicilor de muncă individuală în studierea unui dosar în materia litigiilor cu profesionişti, 

întocmirea fişei de şedinţă, soluţionarea excepţiilor, încuviinţarea, administrarea şi interpretarea probelor, redactarea minutei, 

redactarea hotărârii judecătoreşti. 

 cunoaşterea problemelor generatoare de practică neunitară în materie, a metodelor de unificare a jurisprudenţei şi a soluţiilor 

propuse 

 oferirea de modele de minută, hotărâri judecătoreşti pe categorii de tipuri de acţiuni 

 crearea de instrumente în vederea standardizării activității de gestionare a cauzelor individuale. 

 

Nr. 

seminar 
Domeniu de formare Tematică Metode de formare orientative 

1 Specificul raporturilor 

între profesioniști 

 noţiunea de profesionişti; 

 notiunea de patrimoniu de afectațiune si cea de 

fond de comerț; 

 OUG 44/2008 

 conversatia,  

 explicatia,  

 exercitiul,  

 problematizarea,  

 studiul de caz. 

Acţiunea în pretenţii Aspecte specifice: 

 aspecte privind competenta: clauza arbitrală; 

competenţa materială si competenta teritorială; 

aspecte noi cuprinse în NCPC. 

 aspecte procesuale specifice: capacitatea 
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Nr. 

seminar 
Domeniu de formare Tematică Metode de formare orientative 

procesuală, calitatea procesuală, reprezentarea 

Actiunea în pretentii 

comerciale 

Actiunea în pretentii comerciale. Probe specifice 

(facturi, registre, regimul probei cu martori si 

interogatoriului, expertiza) 

Actiunea în pretentii 

comerciale 

 Actiunea în pretentii comerciale 

 Daune moratorii 

 Regimul dobânzii legale si al clauzei penale 

 Dobânda remuneratorie si dobânda 

penalizatoare(O.G.13/2011)  

 Impreviziunea 

 Reactualizare cu rata inflatiei 

 Legea 72/2013 privind combaterea întârzierii în 

executarea obligatiilor 

2 Actiuni în  

răspundere 

contractuală 

Actiuni în  răspundere contractuală derivând din 

contracte speciale:  

 contractul de vânzare-cumpărare 

 contractul de leasing 

 contractele de intermediere (mandat, comision, 

agentie etc.) 

 contractul de împrumut de folosintă si de 

consumatie 

 conversatia,  

 explicatia,  

 exercitiul,  

 problematizarea,  

 studiul de caz. 

3 Proceduri speciale 

de recuperare a 

Proceduri speciale de recuperare a debitelor.  conversatia,  
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Nr. 

seminar 
Domeniu de formare Tematică Metode de formare orientative 

debitelor. 

Particularităti ale 

raporturilor între 

profesionisti 

Particularităti ale raporturilor între profesionisti: 

 ordonanţa de plată (NCPC); 

 ordonanţa europeană de plată. 

 cererile cu valoare redusă (NCPC) 

 explicatia,  

 exercitiul,  

 problematizarea,  

 studiul de caz. 

4 Protectia 

consumatorului 

 Cadrul legislativ specific 

 Reguli speciale în materie procesuală 

 Clauzele abuzive 

 Legea 193/2000 

 Clauzele abuzive în contractele bancare 

 Contractele încheiate cu consumatorii 

 Aspecte de drept material si procesual specifice. 

 conversatia,  

 explicatia,  

 exercitiul,  

 problematizarea,  

 studiul de caz. 

5 Insolventa persoanei 

fizice 

 Cadrul legislativ specific 

 Reguli speciale în materia insolvenţei persoanei 

fizice 

 conversatia,  

 explicatia,  

 exercitiul,  

 problematizarea,  

 studiul de caz. 

 

Cerinţe minimale de informare şi documentare: 

 slide-uri si module e-learning 
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Bibliografie: 
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5/2011 
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3. Culegeri de practică:  
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DREPT PENAL SI DREPT PROCESUAL PENAL 
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Drept penal şi drept procesual penal 

 
Nr. seminar Domeniu de formare Tematică 

1 Drept penal 

Prezentarea grupei şi a formatorului. Evaluarea iniţială a participanţilor. Prezentarea 

programei. 

 Cadrul general al procesului penal. Acţiunea penală şi acţiunea civilă în 

procesul penal. Competenţa organelor judiciare. Abţinerea şi recuzarea. 

 Aplicarea legii penale mai favorabile în mod global. 

2, 3 Drept penal, Drept 

procesual penal 

 Judecătorul de drepturi şi libertăţi şi atribuţiile sale. Încuviinţarea sau autorizarea 

unor procedee probatorii. Măsurile preventive. Măsurile de siguranţă şi 

asiguratorii. 

 Elemente de management al dosarului (case management). 

 Infracţiunea. Culpă, intenţie, intenţie depăşită. Actele preparatorii, tentativa, 

infracţiunea fapt consumat, infracţiunea fapt epuizat. Unitate şi pluralitate de 

infracţiuni. Participaţia penală. Cauze justificative. Cauze de neimputabilitate. 

 Cauze care înlătură răspunderea penală. Cauze care înlătură executarea 

pedepsei. 

4, 5  Drept penal, Drept 

procesual penal 

 Judecătorul de cameră preliminară şi atribuţiile sale. Plângerea împotriva 

soluţiei procurorului. Redeschiderea urmăririi penale. Nulităţile. Procedura 

camerei preliminare. Procedura prev. de art. 549/1 C.p.p.  

 Elemente de management al dosarului (case management). 

 Individualizarea pedepselor. Individualizarea executării pedepselor. 

 Înţelesul unor termeni şi expresii în legea penală. 

6, 7, 8, 9 Drept penal, Drept 

procesual penal 

 Judecata în primă instanţă. Garantarea drepturilor părţilor şi persoanei 

vătămate în cursul judecăţii. Judecata în cazul recunoaşterii învinuirii. 
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Cercetarea judecătorească. Hotărârea. 

 Elemente de management al dosarului (case management). 

 Infracţiuni contra patrimoniului.  

 Infracţiuni de fals. 

 Infracţiuni contra persoanei.  

 Infracţiuni la regimul circulaţiei rutiere. 

10 Drept penal, Drept 

procesual penal 

 Căile de atac. Contestatia. Căile de atac extraordinare de retractare.  

 Infracţiuni de serviciu. 

 Infractiuni conexe evaziunii fiscale 

11 Drept penal, Drept 

procesual penal 

 Proceduri speciale. Acordul de recunoaştere a vinovăţiei. Reabilitarea. 

Contestaţia privind durata procesului penal. 

 Elemente de management al dosarului (case management). 

 Tulburarea ordinii şi liniştii publice. Încăierarea. Ultrajul. 

 Abandonul de familie. Nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului. 

12 Drept penal, Drept 

procesual penal 

 Minoritatea. Aspecte de drept penal şi procesual penal. 

 Persoana juridică. Aspecte de drept penal şi procesual penal. 

 Elemente de management al dosarului (case management). 

13, 14 Drept penal, Drept 

procesual penal 

 Executarea hotărârilor penale. 

 Elemente de management al dosarului (case management). 

 Infracţiuni la regimul drepturilor de proprietate intelectuală. 

 Infracţiunile silvice. Infracţiuni la regimul vânătorii şi pescuitului. Infracţiuni 

prevăzute de Codul vamal. Contrabanda 

 Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei 
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15 Drept penal, Drept 

procesual penal 
Recapitularea cunoştinţelor. Evaluarea finală  a participanţilor. 
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Dreptul Uniunii Europene 

 

 
Nr. seminar Domeniu de formare Tematică 

1 
Instanţele naţionale şi 

Curtea de Justiţie a Uniunii 

Europene 

A. Cooperarea judecătorilor naţionali cu Curtea de Justiţie – art. 267 TFUE (fost 234 

TCE) 

 

1. Interpretarea dreptului Uniunii Europene şi aprecierea validităţii actelor instituţiilor 

unionale 

 

a) Trimiterea de către judecătorul naţional a cererii preliminare: 

 noţiunea de “instanţă” 

 exerciţiul funcţiei jurisdicţionale 

 caracterul facultativ sau obligatoriu al trimiterii 

 pronunţarea trimiterii 

 stadiul procedurii în care intervine trimiterea 

 prezentarea şi conţinutul hotărârii de trimitere 

 regimul juridic al hotărârii de trimitere 

 

b) Judecarea cererii de Curtea de Justiţie: 

 procedura în faţa Curţii de Justiţie 

 exercitarea de Curte a competenţei sale 

 hotărârea Curţii de Justiţie – autoritatea hotărârii şi efectele în timp 
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Nr. seminar Domeniu de formare Tematică 

 

c) Particularităţi ale hotărârii vizând validitatea actelor instituţiilor. 

 

d) procedura preliminară de urgenţă. 

2, 3 Cooperarea judiciară în 

materie civilă 

 De la Convenţia de la Bruxelles la Spaţiul de libertate, securitate şi justiţie. 

Evoluţia cooperării judiciare. Cooperarea judiciară în materie civilă după 

intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. Instrumente juridice în materia 

cooperării judiciare civile. 

 Regulamentul (CE) nr.1393/2007 al Parlamentului European şi al  Consiliului din 

13 noiembrie 2007 privind notificarea sau comunicarea în statele membre a 

actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă şi comercială  

 Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului privind competenţa, 

recunoasterea şi executarea hotărârilor în materie matrimonială şi în proceduri 

privind răspunderea părintească şi de abrogare a Regulamentului nr. 1347/2000 

( Regulamentul Bruxelles II bis)  

 Regulamentul (UE) nr. 1259/2010 al Consiliului  de punere în aplicare a unei 

forme de cooperare consolidată în domeniul legii aplicabile divorţului şi 

separării de corp  

 Regulamentul (CE) nr. 4/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008 privind 

competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea şi executarea hotărârilor şi 

cooperarea în materie de obligaţii de întreţinere 

 Protocolul de la Haga  din 23.11.2007 privind legea aplicabilă obligaţiilor de 

întreţinere 

4 Cooperarea judiciară în 

materie penală 

 Mandatul european de arestare 

 Principiul ne bis in idem 
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Nr. seminar Domeniu de formare Tematică 

 Recunoaşterea şi executarea sancţiunilor financiare 
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Drepturile omului 

 

Nr. seminar Domeniu de 

formare 
Tematică 

Metode de formare/ Jurisprudenţă 

discutată la seminar 

1 

Introducere în 

Convenţia 

Europeană 

a Drepturilor Omului 

1. Convenţia (istoric/geneză şi evoluţie, ratificarea de 

către România). Consiliul Europei. Curtea Europeană 

a Drepturilor Omului şi Convenţia Europeană a 

Drepturilor Omului. Comitetul Miniştrilor şi executarea 

hotărârilor CEDO. Efectele hotărârilor pronunţate de 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului 

2. Procedura în faţa Curţii Europene a Drepturilor 

Omului. Modalitatea de sesizare şi circuitul cererii; 

Tipuri de soluţii ce pot fi dispuse. Cum arată şi cum se 

completează cererea (posibil exerciţiu de 

completare). Criterii de admisibilitate ale cererii- 

detaliat pe fiecare criteriu, cu excepţiile identificate 

în jurisprudenţă. Protocolul 14. 

3. Competenţa Curţii: personală (calitatea de 

victimă)/materială /temporală /teritorială) 

4. Modalitate de citire a hotărârii – explicaţii privind 

modalitatea de redactare a hotărârilor şi informaţiie 

identificate în fiecare secţiune 

5. Exercitiu de căutare HUDOC 

6. Articolele 11 şi 20 din Constituţie. 

7. Aspecte privind corelarea dreptului intern cu CEDO – 

aplicabilitate directă, interpretare conformă 

La acest seminar se va distribui 

manualul „CEDO pe surse...” 

redactat in cadrul INM. 

Articolul 6 latura 

penal (sesiune de 
1. Articolul 6 din CEDO – latura civilă şi latura penală  Pop c. României 28/06/2011 
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Nr. seminar Domeniu de 

formare 
Tematică 

Metode de formare/ Jurisprudenţă 

discutată la seminar 

1,5 h)  

Drept 

contraventional 

2. Articolul 6, latura penală în materie 

contravenţională (prevederea de legea naţională, 

natura faptei, natura sancţiunii) 

3. Administrarea probelor 

4. Prezumţii de fapt şi de drept, prezumţia de 

nevinovăţie 

5. Discutarea unor cauze CEDO în materie 

contravenţională împotriva României 

 Anghel c. României 13/09/2007 

 Gheorghe c. României 3/04/2012 

 Albert c. României 26/01/2010 

2 

Articol 6 Convenţie 

– Dreptul la un 

proces echitabil în 

materie civilă 

1. Art 6 CEDO. Aspecte generale. Aplicabilitatea art. 6 

„contestaţie asupra drepturilor şi obligaţiilor cu 

caracter civil”  

 

2. Garanţii generale în cuprinsul art. 6  CEDO – 

a. Tribunal  independent 

b.  Imparţialitatea instanţei de judecată 

c.  Publicitate 

d. Contradictorialitatea/egalitatea armelor 

e. Durata rezonabilă a procedurilor 

f. Motivarea hotărârilor judecătoreşti 

g. Securitatea raporturilor juridice 

i.  Căi extraordinare de atac 

ii. Aplicarea retroactivă a unor norme legale noi 

 Micallef c. Maltei, 15.10.2009 

 Glod c. României, 16.09.2003 

 Lupas s.a c. României 14.12.2006 

 Androne c. României, 22.12.2004 

 Albina c. României, 28.04.2005 

 Lungoci c. României, 26.01.2006 

 Weissman c. României 24.05.2006 

 (dec)Lefter c. României 

15.04.2014  

 Georgel şi Georgeta Stoicescu c. 

României 26.07.2011 

 SC Raisa M. Shipping c. României 

8.01.2013 

 Fundatia Camine Studenteti a 

Bisericii Reformate si Stanomirescu 
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Nr. seminar Domeniu de 

formare 
Tematică 

Metode de formare/ Jurisprudenţă 

discutată la seminar 

iii. Divergenţe de jurisprudenţă 

 

3. Dreptul de acces la instanţă. Aspecte introductive 

a. Restricţii financiare -  taxe judiciare de timbru şi 

ajutorul public judiciar 

b. Restricţii de ordin procedural. Etapa regularizării şi 

dreptul de acces la instanţă. 

c. Excepţia inadmisibilităţii. Condiţiile ingerinţei în 

dreptul de acces garantat de art. 6 CEDO 

d. Probleme speciale în cauzele împotriva României 

în materia articolului 6 – drept de acces –

aspecte civile. 

4. Etapa executării silite şi art. 6 civil –  

a) Aplicabilitatea art. 6 în procedurile execuţionale. 

Tipologii de cauze analizate de CEDO în materia art. 

6 civil – etapa executării silite 

b) Obligaţiile statului în ipoteza în care este debitor. 

Cazul particular al executării silite privind sumele 

prevăzute în titluri executorii având ca obiect 

acordarea de drepturi salariale personalului din 

sectorul bugetar 

c) Obligaţiile statului în ipoteza în care debitor este un 

privat. Obligaţii pozitive 

Problematica cauţiunii în procedurile execuţionale din 

c. Romaniei, 7.01.2014  

 Burdov c Rusiei (nr 2) din 

15.01.2009  

 (Dec) Dumitru s.altii c Romaniei 

4.09.2012  

 Ruianu c. Romaniei  17.06.2003 



 40 DREPTURILE OMULUI 

Nr. seminar Domeniu de 

formare 
Tematică 

Metode de formare/ Jurisprudenţă 

discutată la seminar 

prisma dreptului de acces 

3 

Articolul 6 – dreptul 

la un proces 

echitabil 

 

Articolul 8 latura 

penală 

Art 6 CEDO. Aspecte generale. Sfera de aplicare. 

Elemente comune pentru civil şi penal. Acuzaţie în 

materie penală. Definiţie.  

Criterii de stabilire a caracterului „penal” – cum se face 

evaluarea individuală a criteriilor şi cum le analizăm 

cumulat. Reluare de la seminarul 1, contravenţional. 

Prezumţia de nevinovăţie – art. 6 par. 2 Convenţie. 

Garanţii specifice în materie penală: dreptul de 

informare, timpul pentru pregătirea apărării, dreptul la 

apărare, egalitatea de arme, dreptul la interpret, 

dreptul de a propune probe şi de a examina martori. 

Articolul 8 în latura penală: Aplicarea în materie penală: 

discuţii incriminări ce ţin de viaţa privată – violare de 

domiciliu, violarea secretului corespondenţei, violarea 

vieţii private, infracţiuni săvârşite prin presă, calomnia, 

insulta, hărţuirea, infracţiunile la viaţa sexuală (raportat 

la obligaţiile de protejare a victimelor şi publicitate), 

interceptările neautorizate.   

 

 

 Samoila si Cionca c. României 

4.03.2008 

 Diacenco c. României 7.02.2012 

 Al-Khawaja şi Tahery c. Regatului 

Unit 15.12.2011 

 Bulfinsky c. României 1.06.2010 

 Gafgen c. Germaniei 1.06.2010 

 Bannikova c. Rusiei 4.11.2010 

 Salduz c. Turciei, Mare camera  

27.11.2008 

 Adrian Constantin c. României 

12.04.2011 

 Didu c. României 14.04.2009 

 Beraru c. României, 18.03.2014 

 Văduva c. României, 25.02.2014 

 Şandru c. României 15.10.2013 

 Dumitru Popescu c. României (nr. 

2) 26.04.2007 

 Varga c. României 1.04.2008 

 Mancevschi c. Moldovei 

7.10.2008 
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Nr. seminar Domeniu de 

formare 
Tematică 

Metode de formare/ Jurisprudenţă 

discutată la seminar 

Botea c. României 10.12.2013 

4 

Articolul 5 din 

Convenţie – Dreptul 

la libertate şi 

siguranţă 

1. Structura art. 5 CEDO. Prezentarea cazurilor 

limitative în care este permisă privarea de 

libertate. Standard naţional vs. standard 

convenţional, subsidiaritate. 

2. Privarea de libertate – definirea noţiunii, stabilirea 

criteriilor de determinare. Discuţii privind 

aspectele legate de consimţământ, spaţiu şi 

durată 

3. Articolul 5 par. 1 lit. b din Convenţie. Conţinut 

articol. 

4. Articolul 5 par. 1 lit. c din Convenţie. Conţinut 

articol. 

5. Garanţii impuse de art. 5 par. 3 Convenţie 

6. Aplicare raportat la dreptul intern. Identificare 

standard pe dreptul intern. Identificare condiţii 

suplimentare cerute de legea internă. Cum 

integrăm art 5 CEDO în procedura internă 

7. Obligaţiile autorităţilor naţionale. Măsuri 

alternative.  

8. Dispoziţiile privitoare la dreptul la viaţă şi 

interzicerea torturii. Conţinutul articolelor, modul 

de redactare, calificarea drepturilor, derogări 

permise 

9. Structura drepturilor protejate: aspectele 

materiale şi aspectele procedurale ce intră în 

 Creanga c. României (ambele 

hotărâri) din 15.06.2010, 

23.02.2012  

 Tarau c. României 24.02.2009 

 Calmanovici c. României 

1.07.2008 

 Tase c. României 10.06.2008 

 Becciev c Rep. Moldova 

4.10.2005. 

 Soare ş.a. c. României 22.02.2011 

 Sâncrăian c. României 14.01.2014 

 Raducu c. României 21.04.2009 

 C.B. c. României 20.04.2010 

 Cristian Teodorescu c. României 

19.06.2012 

 Bursuc c. României  din 12.10.2004 

 Carabulea c. României 

13.07.2010 

 Soare ş.a .c. României 22.02.2011 

 Larie ş.a. c. României 25.03.2014 

 C.A.S. şi C.S c. României 

20.03.2013 
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Nr. seminar Domeniu de 

formare 
Tematică 

Metode de formare/ Jurisprudenţă 

discutată la seminar 

componenţa articolelor 

10. Conţinutul art. 2 Convenţie – aspecte materiale. 

Întinderea dreptului, aspecte ce intră sub 

incidenţa art 2 Convenţie. 

11. Conţinutul art. 3 Convenţie- aspecte materiale. 

Aplicabilitate în diferite situaţii, sfera de 

cuprindere a dreptului, aspecte ce intră sub 

incidenţa art 3 Convenţie (detaliere în ceea ce 

priveşte condiţii detenţie, malpraxis, morţi 

suspecte) 

12. Noţiunile de tortură, tratamente degradante, 

tratamente inumane, pedepse degradante, 

pedepse inumane. Definirea şi stabilirea 

modalităţii de delimitare a noţiunilor. Criterii avute 

în vedere. 

13. Obligaţiile statelor în ceea ce priveşte protejarea 

drepturilor garantate de art. 2 şi art. 3 CEDO 

14. Standardul de probă şi răsturnarea sarcinii probei 

în problemele legate de art. 2 şi art. 3 din 

Convenţie 

15. Anchetă efectivă. Definire concept. Criterii prin 

care se determină caracterul efectiv al anchetei.  

16. Probleme speciale în cauzele împotriva României 

pe articolele 2, 3, 6 şi 8 penal 

 Calmanovici c. României 

1.07.2008 

  

5 Articolul 10 din 

Convenţie – 

1. Sfera noţiunii de libertate de exprimare. 

Informaţii de interes public.  

 Monory c. României 5.04.2005 
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Nr. seminar Domeniu de 

formare 
Tematică 

Metode de formare/ Jurisprudenţă 

discutată la seminar 

libertatea de 

exprimare  

 

Articolul 8 din 

Convenţie – dreptul 

la viaţă privată, de 

familie, domiciliu şi 

corespondenţă 

2. Distincţia judecăţi de valoare-fapte. Interesul 

distincţiei. 

3. Proba verităţii 

4. Limitări ale dreptului prevăzut de art. 10. 

Condiţiile ingerinţelor în dreptul garantat de 

art. 10  

Probleme speciale în cauzele împotriva României în 

materia articolului 10 şi interacţiunea cu articolul 8 din 

Convenţie.  

Art. 8 – protecţia vieţii de familie 

 

5. Sfera noţiunii autonome viaţa de familie. 

Obligaţii negative şi pozitive specifice care 

revin statelor în această materie 

6. Limitări ale dreptului prevăzut de art. 8. 

Condiţiile ingerinţelor în dreptul garantat de 

art. 8  

7. Probleme speciale în cauzele împotriva 

României în materia articolului 8 din 

Convenţie. 

Art. 8 – dreptul la protecţia demnităţii. Viaţă privată. 

8. Sfera noţiunii de viaţă privată. Dreptul la 

demnitate 

9. Limitări ale dreptului prevăzut de art. 8. 

Condiţiile ingerinţelor în dreptul garantat de 

 Lafargue c. României 13.07.2006 

 Amanalachioai c. României 

26.05.2009 

 Ostace c. României 25.02.2014 

 A.M.M. c României 14.02 2012 

 Căşuneanu c. României, 

16.04.2013 

 Csoma c. României 15.01.2013 

 Petrina c. României 14.10.2008 

 Lavric c. României 14.01.2014 

 Cumpana si Mazare c. României, 

Mare Camera 17.12.2004 

 Frasila si Ciocarlan c. României 

10.05.2012 

 Bucur si Toma c.României 

8.01.2013 

 Dumitru impotriva României, 1.06. 

2010  

 Von Hannover  c. Germaniei din 

24.06.2004, Von Hannover  c 

Germaniei (nr.2) din 7.02.2012  

 Axel Springer Ag c. Germaniei, 

Mare Camera, 7.02.2012  
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Nr. seminar Domeniu de 

formare 
Tematică 

Metode de formare/ Jurisprudenţă 

discutată la seminar 

art. 8  

10. Probleme speciale în cauzele împotriva 

României în materia articolului 8 din 

Convenţie. 

 Andreescu c. României 8.10.2010 

6 

Dreptul la 

respectarea 

bunurilor sale 

Articolul 13 – 

dreptul la un 

remediu efectiv.  

 

Articolul 14 – 

interzicerea 

discriminării 

Articolul 1 din Primul Protocol Adiţional - protecţia 

proprietăţii  

a) Noţiunea autonomă de bun. Conţinutul protecţiei 

dreptului de proprietate. 

b) Privarea de proprietate. Condiţiile privării de 

proprietate 

c) Controlul folosinţei bunurilor.  

d) Probleme speciale în cauzele împotriva României în 

materia articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie 

în contextul legislaţiei cu caracter reparator 

Aspecte introductive art. 13, 14 

a) Sfera de aplicabilitate a dreptului la un remediu 

efectiv. Natura specifică a acestui drept. Corelaţii 

cu alte mijloace procedurale 

b) Dreptul la un remediu efectiv pentru durata 

nerezonabila a procedurilor 

c) Sfera de aplicabilitate a dreptului la nediscriminare. 

Motivele de discriminare. Criteriile de discriminare. 

Tipologii de cauze în materia art. 13, art. 14 împotriva 

României. 

 Buzescu c. României 24.05.2005 

 Paduraru c României 1.12.2005 

 Radovici si Stanescu c. României 

2.11.2006 

 Bock si Palade c. României 

15.02.2007 

 Maria Atanasiu ş.a c. României 

12.10.2010 

 Vergu c. României 11.01.2011 

 Cernea c. României (decizie) 

31.05.2011 

 Preda si altii c. României 

29.04.2014  

 Bucias c. României 1.07.2014 

 Braniste c. României 5.11.2013 

 Abramiuc c. României 24/02/2009 

 Stelian Rosca c. României  

04/06/2013 

 Beian c. României 06/12/2007 
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Nr. seminar Domeniu de 

formare 
Tematică 

Metode de formare/ Jurisprudenţă 

discutată la seminar 

 Stoica c. României 04/03/2008. 

 Iacov Stanciu c. României, 

24/07/2012 

 Vlad ş.a. c. României 26.11.2013 

 Centru de Resurse Juridice în 

numele Valentin Campeanu c. 

României 17.07.2014 
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Etică şi organizare judiciară 

 
Obiective generale ale disciplinei: 

 cunoaşterea drepturilor si obligaţiilor magistratului; 

 cunoaşterea limitelor drepturilor magistratului; 

 conştientizarea naturii activităţii de magistrat-serviciu public; 

 cunoaşterea consecinţelor activităţilor neconforme cu legile, regulamentele si codul deontologic. 

Nr. seminar Unitate tematică Metode de formare orientative 

1 Organizarea judiciara; cariera judiciara; 

 prezentare interactiva; 

 prezentare power point; 

 studiu de caz; 

 joc de rol; 

 lucru pe grupe. 

2 Independenta si imparţialitatea magistraţilor 

3 
Interdicţii, incompatibilităti si conflicte de interese – 

aspecte teoretice si jurisprudenţa 

4 

Îndatoririle profesionale ale magistraţilor si 

respectarea supremaţiei legii – jurisprudenţa in 

materie disciplinara; procedura disciplinara si 

deontologica 

5 
Onoarea si demnitatea profesiei de magistrat – 

aspecte teoretice si jurisprudenţa 

 

Cerinţe minimale de informare şi documentare: 

 legislaţie interna,  

 documente internaţionale,  

 jurisprudenţa CEDO,  

 jurisprudenţa Secţiilor Consiliului Superior al Magistraturii si a Înaltei Curţi de Casaţie si Justitie, în materie disciplinară. 
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Dezvoltarea abilităţilor de comunicare 

Prezentare generala 

Cursul, cu un pronunţat caracter practic, îşi propune să ofere cursanţilor ocazia de a-şi evalua şi îmbunătăţi abilităţile de 

comunicare, prin trecerea în revistă a celor mai relevante contexte în care vor fi chemaţi să comunice, în cadrul vieţii lor 

profesionale şi nu numai. De asemenea, se are în vedere aplicarea celor mai moderne teorii ale comunicării în contexte 

profesionale, pe palierul comunicării interne şi externe. 

 

Obiective generale: 

La sfârşitul cursului trebuie să fie capabili: 

 să pună în practică  cunoştinţele teoretice asimilate pe parcursul  cursului; 

 să îşi dezvolte abilităţile de  comunicare ;  

 să cunoască şi să respecte cerinţele comunicării eficiente în activitatea desfăşurată în cadrul sistemului judiciar; 

 în ansamblu, să dea dovadă de deschidere şi transparenţă în raport cu mediul extern instanţelor şi parchetelor 

 să-şi îmbunătăţească strategiile de abordare a contactelor profesionale prin intermediul comunicării cu persoanelor implicate în 

derularea procedurilor judiciare 

 

Evaluare 

Evaluarea activităţii cursanţilor va fi realizată printr-o apreciere continuă a abilităţilor lor, desfăşurată pe întreaga perioadă a 

derulării cursului, cu o un accent special plasat asupra îmbunătăţirii nivelului iniţial din perspectiva nevoilor societăţii, ale sistemului 

judiciar şi ale participanţilor la derularea acestor proceduri.   

 

Nr. 

crt 

Tema Detalierea conţinutului Timp  

lucru 

Metode didactice 

pedagogice 

Resurse 

utilizate 

 1. Comunicare – 

generalităţi 

 Exerciţiu de intercunoaştere, reguli de lucru în grup, 

formularea aşteptărilor. 

 Definirea comunicării. 

2 ore  Asalt de idei 

 Exerciţiu 

demonstrativ 

 

 

Flip-chart 
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 Un model al comunicării. 

 Comunicarea interpersonală, vebală, non-verbală, para-

verbală. 

 Exerciţiu experienţial 

 Mini-prelegere 

 Discuţii 

 

 

Video 

proiector 

2. Comunicarea 

non verbală 

 Funcţiile şi disfuncţiile comunicării non verbale 

 Gesturile 

 Postura 

 Expresiile faciale 

 Proxemica 

 Vestimentaţia 

 Recomandări privind comunicarea non verbală 

2 ore  Mini-prelegere 

 Discuţii 

 Exerciţii experienţiale 

 

Tablă  

 

Fişe de lucru 

Materiale 

multiplicate 

 

 Flip-chart 

 

Video 

proiector 

 

Tablă  

 

Fişe de lucru 

 

Video 

proiector 

Materiale 

multiplicate 

Tablă  

3. Comunicarea 

verbală. 

Asertivitatea  

 Importanta autocunoasterii.Comunicarea între verbal şi 

non verbal. Tipologiile comunicării verbale: orală şi scrisă. 

Reguli şi strategii de comunicare verbală eficientă. 

 Conceptul de asertivitate. Cum se comunică asertiv? – 

Aserţiunea de tip EU 

 Asertivitatea în relaţia cu justiţiabilii. 

 Analiză comparativă a 3 tipuri de comportament: ostil, 

asertiv şi pasiv. Elemente non verbale specifice celor 3 

tipuri de comportament. Aplicaţii. Rezolvarea unor situaţii 

tipice. Elemente de savoir faire. Cum să refuzi politicos. 

3 ore  Exerciţiu experiential 

 Discuţii 

 Prezentare 
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4. Bariere în 

comunicare 

 

 Tipuri de bariere în comunicare (zgomotul, limbajul, 

percepţiile, prejudecăţile si stereotipurile, stresul, 

distorsiunile în lanţ, invadarea spaţiului personal). Bariere 

interne şi bariere externe în comunicare. 

 Încrederea interpersonală 

 Percepţia. Distorsiuni de percepţie (Stereotipia, efectul de 

halou, Apărarea în faţa percepţiei, Proiectarea) 

  Identificarea unor strategii de depăşire a blocajelor de 

comunicare 

3 ore  

 Asalt de idei 

 Exerciţiu 

 Discuţie   

 Joc de rol 

 

Fişe de lucru 

Flip-chart 

 

Video 

proiector 

 

Tablă  

 

 

 

Fişe de lucru 

Tablă  

Materiale 

multiplicate. 

Fişe de lucru 

Flip-chart 

 

Video 

proiector 

 

Tablă  

 

5 Ascultarea 

activă  

 Considerente teoretice. Conceptul de ascultare activă. 

Ascultare si pseudo-ascultare; blocaje in ascultare 

 Proceduri ale ascultării active: informarea; furnizarea 

feedback-ului interlocutorului în vederea obţinerii unei 

confirmări; raportarea adecvată la iritarea 

interlocutorului. 

 Sugestii pentru ascultarea activă. 

 Elemente de savoir faire. Greşeli frecvente în ascultarea 

activă. 

 Corespondente intre comunicarea nonverbala si 

blocajele in ascultare. 

3 ore  Prelegere 

interactivă 

 Discuţie 

 Exerciţii 

 Joc de rol 

 Exercitii practice 

6 Comunicare 

internă 

 Tehnici de interviu. Tipologia întrebărilor. Avantaje şi riscuri. 

 Întrebările deschise şi închise. Tipuri de întrebări 

persuasive.  

 

 Tipologia interlocutorilor cu accent pe specificul activitatii 

profesioanle ( relatii institutionalede pe verticala si 

orizontala, raporturi pe orizontala cu magistrati, avocati-

 

3 ore 

 Lucru in grup 

 Simulare 

 Discuţie 

 Feed back 
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consilieri juridici, parti in proceduri judiciare, specialisti in 

domeniul judiciar) 

 Comunicarea cu persoane dificile. Tipologii de persoane 

dificile şi strategii de relaţionare cu acestea.  

 Rezolvarea dificultăţilor în comunicare. Agresivitatea 

acceptabilă versus agresivitatea inacceptabilă. 

Solicitările. Mulţumirile. Situaţiile de comunicare verbală 

excesivă.  

Fişe de lucru 

7 Comunicare 

internă 

 Introducere în comunicarea internă. Concept şi 

caracteristici. Comportamente care ameliorează 

comunicarea în context organizaţional. 

 Se va particulariza mesajul in raport de specificul 

activitatii magistratului la fiecare dintre temele cursului. 

 Comunicarea în interiorul instanţei şi al parchetului, între 

judecători, între procurori, sau între judecători şi procurori. 

 Identificarea unor strategii de depăşire a blocajelor de 

comunicare internă.  Comunicarea cu personalul auxiliar. 

Comunicarea cu avocaţii 

 Tipologia comportamentelor. 

 Stiluri de comunicare. 

3 ore  Asalt de idei 

 Exerciţiu 

 Joc de rol 

 Discuţii 

 Studiu de caz 

8. 

  

Conflictul  Tipologia conflictelor 

 Etapele escaladării conflictelor 

 Reguli pentru soluţionarea constructivă a conflictelor 

 Stiluri şi tactici de negociere a conflictelor 

3 ore  Lucru în grup 

 Discuţii. 

 Joc de rol 

 Studiu de caz 

9. Abilităţi de 

comunicare în 

 Nevoia de comunicare externă.  Factorii interesaţi. 

Tipologie. 

2 ore  Lucru în grup Fişe de lucru 
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şedinţa de 

judecată 

Comunicare 

externă.  

Comunicarea 

cu publicul şi cu 

presa  

 

 Canale de comunicare. Specificul comunicării cu 

justiţiabilii. 

 Complexitatea relaţiei cu cetăţeanul „receptor”. Liberul 

acces al cetăţenilor la informaţiile publice.  

 Comunicarea cu societatea civilă – necesitate sociala in 

contextul exerciţiului democratic 

 Comunicarea cu presa 

 Funcţionarea Birourilor de Informare şi Relaţii Publice 

 Instrumente de comunicare cu presa (comunicatul de 

presă, conferinţa de presă, declaratia de presa, drept la 

replica, interviul, anuntul, intilniri informale).Aplicaţii. 

  Gestionarea situaţiilor de criză 

 Ghidul de bune practici mass-media-justitie 

 Măsuri în vederea apărării reputaţiei magistraţilor  

 Mijloace moderne de comunicare: internetul.  

 Exerciţiul  

 Joc de rol 

 Discuţie dirijată 

  

 Studiu intensificat. 

 Brosuri, link-uri site 

CSM,INM,SNG 

 Feed back 

Tablă  

Materiale 

multiplicate. 

Fişe de lucru 

Flip-chart 
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Criminalistică 
 

Nr. seminar Unitate tematică 

1  Efectuarea cercetării la fața locului.  Tehnici moderne de efectuare a cercetării la fața locului 

2 
 Dispunerea şi efectuarea expertizelor şi constatărilor tehnico-ştiinţifice. Raportul de expertiză/constatare 

tehnico-ştiinţifică 

 

Metode didactice:  

 prezentări  în Power Point 

 discuții interactive  

 prezentare cazuistică 

 

Materiale didactice: 

 copii ale unor acte  de urmărire penală 

 formulare tipizate 

 DVD conținând aspecte practice 
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Medicină legală 

Nr. seminar Unitate tematică 

1 

1. Structura rețelei medico-legale. 

2. Competența în medicina legală: 

2.1. competența teritorială; 

2.2. competența funcțională. 

3. Participarea expertului recomandat la efectuarea expertizei medico-legale în conformitate cu dispozițiile 

procesual penale și normele elaborate de Consiliul superior de medicină legală. 

4. Consiliul superior de medicină legală 

2 

5. Expertiza medico-legală psihiatrică: 

5.1. discernământ – competență psihică în ecuația responsabilității juridice; 

5.2. obiectivele expertizei medico-legale psihiatrice; 

5.3. componența comisiei medico-legale psihiatrice; 

5.4. concluziile evaluării medico-legale psihiatrice; 

5.5. documentele medico-legale. 

6. Expertiza medico-legală traumatologică a persoanei: 

6.1. obiectivele expertizei medico-legale; 

6.2. criteriile de estimare a gravității unui traumatism asupra persoanei; 

6.3. documentele medico-legale. 

7. Expertiza medico-legală pentru stabilirea stării de boală a unei persoane condamnate sau aflate în cursul 

desfășurării procesului penal: 

7.1. componența comisiei medico-legale; 
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7.2. competența teritorială și funcțională; 

7.3. obiectivele expertizei medico-legale; 

7.4. raport de expertiză medico-legală. 
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Drept penal şi drept procesual penal 
 

Nr. seminar Unitate tematică 

1 

Prezentarea grupei şi a formatorului. Evaluarea iniţială a participanţilor. Prezentarea programei. 

 Cadrul general al procesului penal (1). Principiile aplicării legii procesual penale. Acţiunea penală şi acţiunea 

civilă în procesul penal. Participanţii în procesul penal. Competenţa organelor judiciare. Abţinerea şi recuzarea. 

2, 3 

 Urmărirea penală (1). Sesizarea organelor de urmărire penală. Fazele urmăririi penale. Supravegherea şi 

efectuarea urmăririi penale – acte specifice. 

 Elemente de management al dosarului (case management). 

 Infracţiunea (1). Culpă, intenţie, intenţie depăşită. Actele preparatorii, tentativa, infracţiunea fapt consumat, 

infracţiunea fapt epuizat. Unitate şi pluralitate de infracţiuni. Participaţia penală. 

4, 5 

 Urmărirea penală (2). Administrarea probelor de către organele de urmărire penală.  

 Elemente de management al dosarului (case management). 

 Infracţiunea (2). Cauze justificative. Cauze de neimputabilitate. 

 Cauze care înlătură răspunderea penală. Cauze care înlătură executarea pedepsei. 

6, 7 

 Urmărirea penală (3). Clasarea şi renunţarea la urmărirea penală. 

 Elemente de management al dosarului (case management). 

 Individualizarea pedepselor. Individualizarea executării pedepselor. 

 Aplicarea legii penale mai favorabile în mod global. 

8 

 Sesizarea instanţei (1). Acordul de recunoaştere a vinovăţiei. 

 Elemente de management al dosarului (case management). 

 Înţelesul unor termeni şi expresii în legea penală. 

9, 10  Sesizarea instanţei (2). Rechizitoriul. 
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 Infracţiuni contra patrimoniului.  

 Infracţiuni de fals. 

11, 12, 13 

 Atribuţiile procurorului în raporturile cu judecătorul de drepturi şi libertăţi. Încuviinţarea sau autorizarea unor 

procedee probatorii. Măsurile preventive. Măsurile de siguranţă şi asiguratorii. 

 Elemente de management al dosarului (case management). 

 Infracţiunile contra persoanei. 

 Infracţiunile la regimul circulaţiei rutiere. 

14 
Recapitularea cunoştinţelor dobândite în cursul primei perioade de formare. Evaluarea intermediară a 

participanţilor 

15, 16, 17 

 Controlul legalităţii şi temeiniciei soluţiilor, actelor şi măsurilor procurorului. Atribuţiile procurorului în raporturile cu 

judecătorul de cameră preliminară (Plângerea împotriva soluţiei. Redeschiderea urmăririi penale. Nulităţile. 

Procedura camerei preliminare. Procedura prev. de art. 549/1 C.p.p.) 

 Elemente de management al dosarului (case management). 

 Infracţiuni de serviciu. 

 Tulburarea ordinii şi liniştii publice. Încăierarea. Ultrajul. 

 Infracţiunile silvice. Infracţiuni la regimul vânătorii şi pescuitului. 

18, 19, 20 

 Judecata în primă instanţă. 

 Elemente de management al dosarului (case management). 

 Infracţiuni la regimul drepturilor de proprietate intelectuală. 

 Infracţiuni conexe evaziunii fiscale. 

 Infracţiuni prevăzute de Codul vamal. Contrabanda. 

21, 22 

 Căile de atac. Declararea şi motivarea apelului şi contestaţiei. Participarea procurorului la judecarea căilor de 

atac extraordinare de retractare. Atribuţiile procurorului în procedura revizuirii. 

 Elemente de management al dosarului (case management). 
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 Abandonul de familie. Nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului. 

 Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei. 

23, 24 

 Proceduri speciale. Reabilitarea. Contestaţia privind durata procesului penal.  

 Minoritatea. Aspecte de drept penal şi procesual penal.  

 Persoana juridică. Aspecte de drept penal şi procesual penal. 

25, 26, 27   Executarea hotărârilor penale. 

28 Recapitularea cunoştinţelor dobândite în a doua perioadă de formare. Evaluarea finală  a participanţilor. 

Notă 

 Întocmirea actelor prin care se dispune/se solicită dispunerea şi se consemnează efectuarea cercetării la faţa locului şi percheziţiei, 

consemnarea declaraţiilor, dispunerea expertizelor se studiază la disciplina ”Criminalistică”. 

 Infracţiunile contra patrimoniului, infracţiunile la regimul circulaţiei rutiere şi infracţiunile de fals se studiază, din perspectiva tehnicilor de 

investigare, şi la disciplina ”Criminalistică”. 
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Drept civil şi drept procesual civil – dreptul familiei 

 
Nr. seminar Tema Unitate tematica 

1 

Protecţia interesului superior al 

copilului în soluţionarea cauzelor 

civile. 

 prevalenţa principiului respectării interesului superior al copilului în 

soluţionarea oricăror cauze care îl privesc; 

 ascultarea copilului în toate procedurile judiciare; 

 măsuri privind situaţia copilului ai cărui părinţi se despart; 

 protecţia copilului împotriva violenţei domestice. 

2 

Drept procesual civil Formele participării procurorului în procesul civil: 

Pornirea acțiunii civile;   
 
Participarea facultativă sau obligatorie a procurorului la judecata acțiunii civile:  
- aspecte generale privind cercetarea procesului (incidente procedurale privind 
excepțiile și probele); 
- dezbaterea în fond;  
- consecințele absenței procurorului la termenul de judecată. 
 
Exercitarea căilor de atac (obiectul și termenul apelului); 

Cererea de punere în executare a titlurilor executorii (titluri executorii; învestirea cu 
formulă executorie; contestația la executare). 

 

3 

Drept civil și drept procesual civil Acțiuni privind actele de stare civilă.  Anularea, modificarea și completarea actelor 
de stare civilă (condiții de drept substanțial; competență; probatoriu specific, inclusiv 
relații ce se impun a fi solicitate). 

 

4 
Drept civil și drept procesual civil Acţiuni privind capacitatea persoanelor. 

Punerea sub interdicție judecătorească (condiții de drept substanțial; competență; 
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probatoriu specific, inclusiv relații ce se impun a fi solicitate); 

Înregistrarea tardivă a nașterii (condiții de drept substanțial; competență; probatoriu 
specific, inclusiv relații ce se impun a fi solicitate); 

Declararea judecătorească a morții (condiții de drept substanțial; competență; 
probatoriu specific, inclusiv relații ce se impun a fi solicitate). 
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Criminalistică 
 

Nr. seminar Unitate tematică 

1  Planificarea efectuării cercetărilor. Tehnica planificării anchetei. Tipuri de planuri de anchetă 

2 
 Tipologia investigării şi ridicării principalelor categorii de urme – de contact, de sânge, de spermă, de păr, 

dactiloscopice, de încălţăminte, de pneuri, de muniţie, de substanţe explozibile, de substanţe petroliere, de 

vopsea, de sol, de sticlă, de metal. Identificarea criminalistică. 

3 
 Efectuarea cercetării la faţa locului.  Consemnarea rezultatelor cercetării la faţa locului.  Tehnici moderne de 

efectuare a cercetării la faţa locului 

4  Reguli de tactică referitoare la audierea persoanelor.  Procedee de audiere.  Consemnarea declaraţiilor 

5 
 Reguli de tactică referitoare la efectuarea percheziţiilor şi a ridicării de obiecte sau înscrisuri. Consemnarea 

rezultatelor acestora – procesul-verbal de percheziţie/procesul-verbal de ridicare de obiecte sau înscrisuri 

6 
 Reguli de tactică referitoare la efectuarea altor procedee probatorii – confruntarea, identificarea persoanelor 

sau obiectelor, reconstituirea, fotografierea, ridicarea amprentelor. Consemnarea rezultatelor acestora în 

procese-verbale 

7 
 Dispunerea şi efectuarea expertizelor şi constatărilor tehnico-ştiinţifice. Raportul de expertiză/constatare 

tehnico-ştiinţifică 

8 

 Particularităţi ale cercetării unor cauze de competenţa parchetelor de pe lângă judecătorii – infracţiuni contra 

patrimoniului, infracţiuni contra siguranţei circulației pe drumurile publice, infracțiuni de fals 

 Tactica descoperirii bunurilor ce urmează să fie sechestrate 

9  Metodologia cercetării deceselor suspecte 

 

Metode didactice:  

 prezentări  în Power Point 

 discuţii interactive  
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 prezentare cazuistică 

 

Materiale didactice: 

 copii ale unor acte  de urmărire penală 

 formulare tipizate 

 DVD conţinând aspecte practice 
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Dreptul Uniunii Europene 

 
Nr. seminar Unitate tematică 

1 
1. Uniunea Europeană – organizare instituțională, izvoare, principii, acte 

2. Procedura trimiterilor preliminare 

2 
1. Mandatul european de arestare 

2. Principiul ne bis in idem 

3 
1. Asistența juridică în materie penală (comisii rogatorii, notificare acte procedură, audiere videoconferință etc.) 

2. Recunoașterea și executarea sancțiunilor financiare 
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Drepturile omului 

 

Nr. seminar Tema Unitate tematică 
Metode de formare/ Jurisprudenţă 

discutată la seminar 

1 

Introducere în 

Convenţia 

Europeană 

a Drepturilor Omului 

1. Convenţia (istoric/geneză şi evoluţie, ratificarea de 

către România). Consiliul Europei. Curtea Europeană 

a Drepturilor Omului şi Convenţia Europeană a 

Drepturilor Omului. Comitetul Miniştrilor şi executarea 

hotărârilor CEDO. Efectele hotărârilor pronunţate de 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului 

2. Procedura în faţa Curţii Europene a Drepturilor 

Omului. Modalitatea de sesizare şi circuitul cererii; 

Tipuri de soluţii ce pot fi dispuse. Cum arată şi cum se 

completează cererea (posibil exerciţiu de 

completare). Criterii de admisibilitate ale cererii- 

detaliat pe fiecare criteriu, cu excepţiile identificate 

în jurisprudenţă. Protocolul 14. 

3. Competenţa Curţii: personală (calitatea de 

victimă)/materială /temporală /teritorială) 

4. Modalitate de citire a hotărârii – explicaţii privind 

modalitatea de redactare a hotărârilor şi informaţiie 

identificate în fiecare secţiune 

5. Exercitiu de căutare HUDOC 

6. Articolele 11 şi 20 din Constituţie. 

7. Aspecte privind corelarea dreptului intern cu CEDO 

– aplicabilitate directă, interpretare conformă 

8. Aspecte introductive legate de protecț ia 

La acest seminar se va distribui 

manualul „CEDO pe surse...” 

redactat in cadrul INM. 

 

 Buzescu c. României 24.05.2005 

 Paduraru c României 1.12.2005 

 Radovici si Stanescu c. României 

2.11.2006 

 Bock si Palade c. României 

15.02.2007 

 Maria Atanasiu ş.a c. României 

12.10.2010 

 Vergu c. României 11.01.2011 

 Cernea c. României (decizie) 

31.05.2011 
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Nr. seminar Tema Unitate tematică 
Metode de formare/ Jurisprudenţă 

discutată la seminar 

proprietăț ii 

9. Probleme speciale în cauzele împotriva României în 

materia articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie 
în contextul legislației cu caracter reparator 

Articolul 2 – dreptul 

la viaţă. Articolul 3 – 

interzicerea relelor 

tratamente.  Latura 

materială – 2 h 

1. Dispoziţiile privitoare la dreptul la viaţă şi interzicerea 

torturii. Conţinutul articolelor, modul de redactare, 

calificarea drepturilor, derogări permise 

2. Structura drepturilor protejate: aspectele materiale şi 

aspectele procedurale ce intră în componenţa 

articolelor 

3. Conţinutul art. 2 Convenţie – aspecte materiale. 

Întinderea dreptului, aspecte ce intră sub incidenţa 

art 2 Convenţie. 

4. Conţinutul art. 3 Convenţie- aspecte materiale. 

Aplicabilitate în diferite situaţii, sfera de cuprindere a 

dreptului, aspecte ce intră sub incidenţa art 3 

Convenţie. (detaliere în ceea ce priveşte condiţii 

detenţie, malpraxis, morţi suspecte) 

5. Noţiunile de tortură, tratamente degradante, 

tratamente inumane, pedepse degradante, 

pedepse inumane. Definirea şi stabilirea modalităţii 

de delimitare a noţiunilor. Criterii avute în vedere. 

 Bursuc c. României  din 12.10.2004 

 Carabulea c. României 

13.07.2010 

2 

Articolul 5 din 

Convenţie – Dreptul 

la libertate şi 

siguranţă   

1. Structura art. 5 CEDO. Prezentarea cazurilor limitative 

în care este permisă privarea de libertate. Standard 

naţional vs. standard convenţional, subsidiaritate. 

2. Privarea de libertate – definirea noţiunii, stabilirea 

 Creanga c. României (ambele 

hotărâri) din 15.06.2010, 

23.02.2012  
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Nr. seminar Tema Unitate tematică 
Metode de formare/ Jurisprudenţă 

discutată la seminar 

criteriilor de determinare. Discuţii privind aspectele 

legate de consimţământ, spaţiu şi durată 

3. Articolul 5 par. 1 lit. b din Convenţie. Conţinut articol. 

4. Articolul 5 par. 1 lit c din Convenţie. Conţinut articol. 

5. Garanţii impuse de art 5 par. 3 Convenţie 

6. Aplicare raportat la dreptul intern. Identificare 

standard pe dreptul intern. Identificare condiţii 

suplimentare cerute de legea internă. Cum 

integrăm art 5 CEDO în procedura internă 

7. Obligaţiile autorităţilor naţionale. Măsuri alternative.   

 Tarau c. României 24.02.2009 

 Calmanovici c. României 

1.07.2008 

 Tase c. României 10.06.2008 

 Becciev c Rep. Moldova 

4.10.2005. 

 Soare ş.a. c. României 22.02.2011 

 Sâncrăian c. României 14.01.2014 

 Raducu c. României 21.04.2009 

 C.B. c. României 20.04.2010 

 Cristian Teodorescu c. României 

19.06.2012 

3 

Articolul 13 – 

dreptul la un 

remediu efectiv. 

Articolul 14 – 

interzicere 

discriminării. 

Aspecte 

introductive – 4 ore 

1. Sfera de aplicabilitate a dreptului la un remediu 

efectiv. Natura specifică a acestui drept. Corelații 

cu alte mijloace procedurale 

2. Dreptul la un remediu efectiv pentru durata 

nerezonabila a procedurilor 

3. Sfera de aplicabilitate a dreptului la nediscriminare. 

Motivele de discriminare. Criteriile de discriminare. 

4. Tipologii de cauze în materia art. 13, art. 14 împotriva 

României. 

 Abramiuc c. României 24/02/2009 

 Stelian Rosca c. României  

04/06/2013 

 Beian c. României 06/12/2007 

 Stoica c. României 04/03/2008. 

 Iacov Stanciu c. României, 

24/07/2012 

 Vlad ş.a. c. României 26.11.2013 

 Centru de Resurse Juridice in 

numele Valentin Campeanu c. 
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Nr. seminar Tema Unitate tematică 
Metode de formare/ Jurisprudenţă 

discutată la seminar 

României 17.07.2014 

Articolul 2 – dreptul 

la viaţă. Articolul 3 – 

interzicerea relelor 

tratamente. 

Articolul 8 latura 

penală 

1. Obligaţiile statelor în ceea ce priveşte protejarea 

drepturilor garantate de art. 2 şi art. 3 CEDO 

2. Standardul de probă şi răsturnarea sarcinii probei în 

problemele legate de art. 2 şi art 3 din Convenţie 

3. Anchetă efectivă. Definire concept. Criterii prin care 

se determină caracterul efectiv al anchetei.  

4. Articolul 8 în latura penală: Aplicarea în materie 

penală: discuţii incriminări ce ţin de viaţa privată – 

violare de domiciliu, violarea secretului 

corespondenţei, violarea vieţii private, infracţiuni 

săvârşite prin presă, calomnia, insulta, hărţuirea, 

infracţiunile la viaţa sexuală (raportat la obligaţiile 

de protejare a victimelor şi publicitate), 

interceptările neautorizate.   

5. Probleme speciale în cauzele împotriva României pe 

articolele 2, 3, 6 şi 8 penal 

 Bursuc c. României  din 12.10.2004 

 Carabulea c. României 

13.07.2010 

 Soare ş.a .c. României 22.02.2011 

 Larie ş.a. c. României 25.03.2014 

 C.A.S. şi C.S c. României 

20.03.2013 

 Calmanovici c. României 

1.07.2008 

 Dumitru Popescu c. României (nr. 

2) 26.04.2007 

 Varga c. României 1.04.2008 

 Mancevschi c. Moldovei 

7.10.2008 

 Botea c. României 10.12.2013 

4 
Articolul 6 – dreptul 

la un proces 

echitabil 

1. Art 6 CEDO. Aspecte generale. Sfera de aplicare. 

Elemente comune pentru civil şi penal. Acuzaţie în 

materie penală. Definiţie.  

2. Criterii de stabilire a caracterului „penal” – cum se 

face evaluarea individuală a criteriilor şi cum le 

analizăm cumulat. Reluare de la seminarul 1, 

contravenţional. 

 Samoila si Cionca c. României 

4.03.2008 

 Diacenco c. României 7.02.2012 

 Al-Khawaja şi Tahery c. Regatului 

Unit 15.12.2011 

 Bulfinsky c. României 1.06.2010 
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Nr. seminar Tema Unitate tematică 
Metode de formare/ Jurisprudenţă 

discutată la seminar 

3. Prezumţia de nevinovăţie – art. 6 par. 2 Convenţie. 

4. Garanţii specifice în materie penală: dreptul de 

informare, timpul pentru pregătirea apărării, dreptul 

la apărare, egalitatea de arme, dreptul la interpret, 

dreptul de a propune probe şi de a examina martori. 

 Gafgen c. Germaniei 1.06.2010 

Bannikova c. Rusiei 4.11.2010 

 Salduz c. Turciei, Mare camera  

27.11.2008 

 Adrian Constantin c. României 

12.04.2011 

 Didu c. României 14.04.2009 

 Beraru c. României, 18.03.2014 

 Văduva c. României, 25.02.2014 

 Şandru c. României 15.10.2013 

Articolul 8 – dreptul 

la domiliciu, 

secretul 

corespondenței 

1. Articolul 8 în latura penală: Aplicarea în materie 

penală: discuţii incriminări ce ţin de viaţa privată – 

violare de domiciliu, violarea secretului 

corespondenţei, violarea vieţii private, infracţiuni 

săvârşite prin presă, calomnia, insulta, hărţuirea, 

infracţiunile la viaţa sexuală (raportat la obligaţiile 

de protejare a victimelor şi publicitate), 

interceptările neautorizate 

 Dumitru Popescu c. României (nr. 

2) 26.04.2007 

 Varga c. României 1.04.2008 

 Mancevschi c. Moldovei 

7.10.2008 

 Botea c. României 10.12.2013 

5 

Articolul 6 – dreptul 

la un proces 

echitabil – latura 

penală 

Garanţii specifice în materie penală: dreptul de 

informare, timpul pentru pregătirea apărării, dreptul la 

apărare, egalitatea de arme, dreptul la interpret, 

dreptul de a propune probe şi de a examina martori. 

 Samoila si Cionca c. României 

4.03.2008 

 Diacenco c. României 7.02.2012 

 Al-Khawaja şi Tahery c. Regatului 

Unit 15.12.2011 

 Bulfinsky c. României 1.06.2010 
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Nr. seminar Tema Unitate tematică 
Metode de formare/ Jurisprudenţă 

discutată la seminar 

 Gafgen c. Germaniei 1.06.2010 

 Bannikova c. Rusiei 4.11.2010 

 Salduz c. Turciei, Mare camera  

27.11.2008 

 Adrian Constantin c. României 

12.04.2011 

 Didu c. României 14.04.2009 

 Beraru c. României, 18.03.2014 

 Văduva c. României, 25.02.2014 

 Şandru c. României 15.10.2013 

Articolul 7 – 

legalitatea 

incriminării 

 Necesitatea prevederii de legea penală 

 Pedeapsă mai severă 

 Claritatea textului de lege 

 Dragotoniu şi Militaru Pidhorni c. 

României, 24.05.2007 

 Sergey Zolotukhin c. Rusiei 

10.02.2009 

 

Art. 8 – protecția vieții de familie – 2 ore 

1. Sfera noțiunii autonome viața de familie. Obligații 

negative și pozitive specifice care revin statelor în 

această materie 

2. Limitări ale dreptului prevăzut de art. 8. Condițiile 

ingerințelor în dreptul garantat de art. 8  

Probleme speciale în cauzele împotriva României în 

materia articolului 8 din Convenţie. 

 Monory c. României 5.04.2005 

 Lafargue c. României 13.07.2006 

 Amanalachioai c. României 

26.05.2009 

 Ostace c. României 25.02.2014 

 A.M.M. c României 14.02 2012 
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Etică şi organizare judiciară 
 

Obiective generale ale disciplinei: 

 cunoaşterea drepturilor si obligaţiilor magistratului; 

 cunoaşterea limitelor drepturilor magistratului; 

 conştientizarea naturii activităţii de magistrat-serviciu public; 

 cunoaşterea consecinţelor activităţilor neconforme cu legile, regulamentele si codul deontologic. 

Nr. seminar Unitate tematică Metode de formare orientative 

1 Organizarea judiciara; cariera judiciara; 

 prezentare interactiva; 

 prezentare power point; 

 studiu de caz; 

 joc de rol; 

 lucru pe grupe. 

2 Independenta si imparţialitatea magistraţilor 

3 
Interdicţii, incompatibilităti si conflicte de interese – 

aspecte teoretice si jurisprudenţa 

4 

Îndatoririle profesionale ale magistraţilor si 

respectarea supremaţiei legii – jurisprudenţa in 

materie disciplinara; procedura disciplinara si 

deontologica 

5 
Onoarea si demnitatea profesiei de magistrat – 

aspecte teoretice si jurisprudenţa 

 

Cerinţe minimale de informare şi documentare: 

 legislaţie interna,  

 documente internaţionale,  
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 jurisprudenţa CEDO,  

 jurisprudenţa Secţiilor Consiliului Superior al Magistraturii si a Înaltei Curţi de Casaţie si Justitie, in materie disciplinara. 
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Dezvoltarea abilităţilor de comunicare 

 
PREZENTARE GENERALA 

Cursul, cu un pronunţat caracter practic, îşi propune să ofere cursanților ocazia de a-şi evalua şi îmbunătăţi abilităţile de 

comunicare, prin trecerea în revistă a celor mai relevante contexte în care vor fi chemaţi să comunice, în cadrul vieţii lor 

profesionale şi nu numai. 

De asemenea, se are în vedere aplicarea celor mai moderne teorii ale comunicării în contexte profesionale, pe palierul 

comunicării interne şi externe. 

 

OBIECTIVE GENERALE: 

La sfârşitul cursului, cursanții trebuie să fie capabili: 

 să pună în practică  cunoştinţele teoretice asimilate la debutul cursului; 

 să îşi dezvolte abilităţile de  comunicare; 

 să cunoască şi să respecte cerinţele comunicării eficiente în activitatea instanţelor şi parchetelor, dar şi în propria 

activitate, în beneficiul dezvoltării personale; 

 în ansamblu să dea dovadă de deschidere şi transparenţă în raport cu mediul extern instanţelor şi parchetelor. 

 

EVALUARE 

Evaluarea activităţii cursanților va fi realizată printr-o apreciere continuă a abilităţilor lor, cu o un accent special plasat 

asupra îmbunătăţirii nivelului iniţial. 

 
Nr. 

crt 

Tema Detalierea conţinutului Timp  lucru Metode didactice 

pedagogice 

Resurse utilizate 

 1. Comunicare – 

generalităţi 

Exercițiu de intercunoaștere, reguli de lucru în grup, 

formularea aşteptărilor. 

Definirea comunicării. 

Un model al comunicării. 

2 ore Asalt de idei 

Exerciţiu demonstrativ 

Exerciţiu experienţial 

Mini-prelegere 

Flip-chart 

 

Video proiector 

Tablă  
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Nr. 

crt 

Tema Detalierea conţinutului Timp  lucru Metode didactice 

pedagogice 

Resurse utilizate 

Comunicarea interpersonală, verbală, non-verbală, para-

verbală. 

Discuţii  

 

Fişe de lucru 

Materiale 

multiplicate 

Flip-chart 

 

2. Comunicarea non 

verbală 

Funcţiile şi disfuncţiile comunicării non verbale 

Gesturile 

Postura 

Expresiile faciale 

Proxemica 

Vestimentaţia 

Recomandări privind comunicarea non verbală 

2 ore Mini-prelegere 

Discuţii 

Exerciţii experienţiale 

3. Comunicarea 

verbală. 

Asertivitatea  

Comunicarea între verbal şi non verbal. Tipologiile comunicării 

verbale: orală şi scrisă.  

Reguli şi strategii de comunicare verbală eficientă. 

Conceptul de asertivitate. Cum se comunică asertiv? – 

Aserţiunea de tip EU 

Asertivitatea în relaţia cu justiţiabilii. 

Analiză comparativă a 3 tipuri de comportament: ostil, asertiv 

şi pasiv. Elemente non verbale specifice celor 3 tipuri de 

comportament.  

Aplicaţii. Rezolvarea unor situaţii tipice. Elemente de savoir 

faire. Cum să refuzi politicos. 

3 ore Exerciţiu experiential 

Discuţii 

Prezentare 

Video 

proiector 

Tablă  

Fişe de lucru 

Video 

proiector 

Materiale 

multiplicate 

Tablă  

Fişe de lucru 

Flip-chart 

 
4. Bariere în 

comunicare 

Tipuri de bariere în comunicare (zgomotul, limbajul, 

percepţiile, prejudecăţile, stresul, distorsiunile în lanţ, 

invadarea spaţiului personal). Bariere interne şi bariere externe 

în comunicare. 

Încrederea interpersonală 
Percepţia. Distorsiuni de percepție (Stereotipia, efectul de 

halou, Apărarea în faţa percepţiei, Proiectarea) 

3 ore Asalt de idei 

Exerciţiu 

Discuţie   

Joc de rol 
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Nr. 

crt 

Tema Detalierea conţinutului Timp  lucru Metode didactice 

pedagogice 

Resurse utilizate 

Identificarea unor strategii de depăşire a blocajelor de 

comunicare 

5 Ascultarea activă  Considerente teoretice. Conceptul de ascultare activă. 

Proceduri ale ascultării active: informarea; furnizarea 

feedback-ului interlocutorului în vederea obţinerii unei 

confirmări; raportarea adecvată la iritarea interlocutorului. 

Sugestii pentru ascultarea activă. 

Elemente de savoir faire. 

Greşeli frecvente în ascultarea activă. 

 

 

3 ore Prelegere interactivă 

Discuţie 

Exerciţii 

Joc de rol 

6 Comunicare 

internă 

Tehnici de interviu. Tipologia întrebărilor. Avantaje şi riscuri. 

Întrebările deschise şi închise. Tipuri de întrebări persuasive.  

Tipologia interlocutorilor 

Comunicarea cu persoane dificile. Tipologii de persoane 

dificile şi strategii de relaţionare cu acestea.  

Rezolvarea dificultăţilor în comunicare.  

Agresivitatea acceptabilă versus agresivitatea inacceptabilă. 

Solicitările. Mulţumirile. Situaţiile de comunicare verbală 

excesivă. 

Caracteristici tipice pentru vârste. Audierea minorului. 

Audierea persoanelor vârstnice.  

 

3 ore 

Lucru in grup 

Simulare 

Discuţie 

Feed back 

7 Comunicare 

internă 

Introducere în comunicarea internă. Concept şi caracteristici. 

Comportamente care ameliorează comunicarea în context 

organizaţional.  

Comunicarea în interiorul instanţei şi a parchetului, între 

judecători, între procurori, sau între judecători şi procurori. 

 

 

 3 ore 

Asalt de idei 

Exerciţiu 

Joc de rol 

Discuţii 

Studiu de caz 
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Nr. 

crt 

Tema Detalierea conţinutului Timp  lucru Metode didactice 

pedagogice 

Resurse utilizate 

Identificarea unor strategii de depăşire a blocajelor de 

comunicare internă. 

Comunicarea cu personalul auxiliar.  

Comunicarea cu avocaţii. 

Tipologia comportamentelor. 

Stiluri de comunicare. 

8. 

  

Conflictul Tipologia conflictelor 

Etapele escaladării conflictelor 

Reguli pentru soluţionarea constructivă a conflictelor 

Stiluri şi tactici de negociere a conflictelor 

3 ore Lucru în grup 

Discuţii. 

Joc de rol 

Studiu de caz 

9. Comunicare 

externă.  

Comunicarea cu 

publicul şi cu 

presa 

Nevoia de comunicare externă.  Factorii interesaţi. Tipologie. 

Canale de comunicare. Specificul comunicării cu justiţiabilii. 

Complexitatea relaţiei cu cetăţeanul „receptor”. Liberul 

acces al cetăţenilor la informaţiile publice.  

Comunicarea cu societatea civilă – necesitate sociala in 

contextul exerciţiului democratic. 

Comunicarea cu presa. 

Funcţionarea Birourilor de Informare şi Relaţii Publice. 

Instrumente de comunicare cu presa (comunicatul de presă, 
conferinţa de presă, declarația de presa, drept la replica, 

interviul, anunțul, întâlniri informale). Aplicaţii. 

Gestionarea situaţiilor de criză. 
Ghidul de bune practici mass-media-justiție. 

Măsuri în vederea apărării reputaţiei magistraţilor.  

Mijloace moderne de comunicare: internetul. 

2 ore Lucru în grup 

Exerciţiul  

Joc de rol 

Discuţie dirijată 

Studiu intensificat. 

Feed back 

Fişe de lucru 

Tablă  

Materiale 

multiplicate. 

Fişe de lucru 

Flip-chart 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Strategia de comunicare a Consiliului Superior al Magistraturii şi a sistemului juridic din România 
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http://www.csm1909.ro/csm/linkuri/19_12_2007__13359_ro.pdf; 

2. Ghidul privind relația dintre sistemul judiciar din România și mass-media și Manualul pentru purtătorii de cuvânt și structurile de 

informare publică și relații cu mass-media, aprobate prin Hotărârea nr. 482 din 1 iunie 2012 a Plenului Consiliului Superior al 

Magistraturii, http://www.csm1909.ro/csm/linkuri/13_06_2012__49627_ro.PDF; 

3. M. Dinu, Comunicarea – repere fundamentale, Editura Orizonturi, 2007; 

4. V. A. Paus, Comunicare si resurse umane, Editura Polirom 2006; 

5. M. Dinu, Fundamentele comunicării interpersonale, Editura All, 2005; 

6.  A. de Peretti, J.-A. Legrand, J. Boniface, Tehnici de comunicare, Editura Polirom 2001; 
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8. J. Marconi, Ghid Practic de relaţii publice, Editura Polirom 2007; 
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Medicină legală 

 
Nr. seminar Unitate tematică 

1 

1. Structura rețelei medico-legale. 

2. Competența în medicina legală: 

2.1. competența teritorială; 

2.2. competența funcțională. 

2.3 Consiliul superior de medicină legală 

3. Expertiza medico-legală necropsică: 

3.1. moartea violentă (definiție; împrejurări de producere); 

3.2. contribuția medicului legist în cercetarea efectuată la fața locului; 

3.3. particularitățile  autopsiei  medico-legale; 

3.4. obiectivele expertizei medico-legale necropsice. 

4. Expertiza medico-legală traumatologică a persoanei: 

4.1. obiectivele expertizei medico-legale; 

4.2. criteriile de estimare a gravității unui traumatism asupra persoanei; 

4.3. documentele medico-legale. 

2 

5. Expertiza medico-legală psihiatrică: 

5.1. discernământ – competență psihică în ecuația responsabilității juridice; 

5.2. obiectivele expertizei medico-legale psihiatrice; 

5.3. componența comisiei medico-legale psihiatrice; 

5.4. concluziile evaluării medico-legale psihiatrice; 
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Nr. seminar Unitate tematică 

5.5. documentele medico-legale. 

6. Expertiza medico-legală pentru stabilirea stării de boală a unei persoane condamnate sau aflate în cursul 

desfășurării procesului penal: 

6.1. componența comisiei medico-legale; 

6.2. competența teritorială și funcțională; 

6.3. obiectivele expertizei medico-legale; 

6.4. raport de expertiză medico-legală. 

7. Elemente de răspundere juridică civilă delictuală medicală: 

7.1. raportul juridic medical; 

7.2. condițiile răspunderii juridice civile delictuale medicale; 

7.3. culpa medicală; 

7.4. împrejurări care înlătură răspunderea juridică civilă delictuală medicală. 

8.  Participarea expertului recomandat la efectuarea expertizei medico-legale în conformitate cu dispozițiile 

procesual penale și normele elaborate de Consiliul superior de medicină legală. 

 


